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1. Objectius i metodologia 
La proposta de Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat és un document que s’estableix a 
partir de les conclusions de la diagnosi municipal, i és una eina que permet planificar les 
accions necessàries per encaminar al municipi cap al desenvolupament sostenible. 

Els documents de la descripció de la situació actual, la diagnosi municipal i el Pla d’Acció 
Local, constituiran l’eix vertebrador de l’Agenda 21 Local. 

L’objectiu del Pla d’Acció Local és permetre el desenvolupament de l’Agenda 21 Local. 
Aquest permetrà executar, de forma coherent i sostenible, les actuacions destinades a la 
millora del municipi.  

La metodologia seguida per a l’elaboració del PALS de Bescanó ha estat la següent: 

A. En primer lloc s’han identificat les línies estratègiques que serviran de referència 
per fixar els eixos fonamentals de la política de desenvolupament local sostenible 
del municipi amb la finalitat d’abordar els problemes detectats. 

B. Després s’ha fet la proposta de programes d’actuació a desenvolupar dins de 
cada una de les línies estratègiques anteriors. 

C. I finalment s’han definit les accions concretes a dur a terme dins de cadascun dels 
programes d’actuació anteriorment especificats. 

Un cop detectades les línies estratègiques, els programes d’actuació i les accions 
concretes, aquests s’han presentat a la Comissió de Seguiment i a la població. 

S’han realitzat un total de dues jornades de participació ciutadana, en les quals els 
participants han pogut proposar noves actuacions i prioritzar-les. A més també s’han 
facilitat unes fitxes als assistents per tal de poder participar en l’elaboració del Pla d’Acció, 
a títol personal (veure document III. Pla de Participació i Comunicació). 

Cal dir que durant el procés de participació ciutadana DEPLAN juntament amb 
l’Ajuntament de Bescanó ha estat en permanent contacte amb els assistents a les 
jornades. Abans de les jornades DEPLAN ha enviat als assistents la Diagnosi i Pla 
d’Acció a treballar.  
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2. Bases per a l’establiment de les Agendes 21 
locals 
2.1. La Carta d'Aalborg (1994), la Conferència de Lisboa (1996), la 
Crida d’Hannover (2000) i la Conferència de Johannesburg (2002) 
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada l’any 
1987 en l’Informe Brundtland “El nostre futur comú”, document elaborat l’ex Primera 
Ministra de Noruega “Gro Harlem Brundland” i per encàrrec de les Nacions Unides. 
Aquest document defineix el desenvolupament sostenible com: 

“aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats” 

És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la 
Terra” (Brasil, 1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, 
entre d’altres, el programa de l’Agenda 21 Local (Ag21L), per tal d’assolir els objectius 
de la Cimera. Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i 
operativa, que serveixi per afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques 
locals d’acord amb la utilització sostenible dels recursos.  

L’Agenda 21 Local és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat 
en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i 
socials del municipi, i que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades 
entre els representants polítics, personal tècnic municipal, agents implicats i ciutadans 
del municipi. 

Així doncs, l’Ag21L és un instrument que permetrà l’evolució del municipi cap a un 
equilibri, el qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un 
equilibri estàtic sinó dinàmic, que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat 
de vida. 

La Cimera de Johannesburg (Johannesburg, 2002) constitueix una nova oportunitat 
per avançar en els principis i reptes estratègics plantejats en l’Agenda 21 Global de la 
Cimera de la Terra. Entre els principals reptes amb què s’enfronten els països hi ha el 
de desvincular el desenvolupament socioeconòmic del consum creixent de recursos, ja 
que aquest vincle és font de grans desequilibris socials i ambientals a nivell planetari. 

 

A. La Carta d’Aalborg (1994) 

El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al 
municipi d’Aalborg (Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats 
locals d’Europa, i prenent com a referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest 
“Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat” conegut també com a Carta 
d’Aalborg. En aquest document, les ciutats declaren la seva voluntat de redactar 
l’Agenda 21 Local (Ag21L).  

L’Ag21L és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats 
locals per abordar els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar 
globalment i actuar localment”, degut a que, sense perdre de vista l’objectiu global de 
la protecció del medi, és a nivell local a on es poden prendre decisions més pràctiques 
i participatives. La Carta d’Aalborg posa molt d’èmfasi en la importància del fet que els 
ciutadans puguin participar en els processos locals de presa de decisions. En aquest 
sentit, els sotasignants de la Carta es comprometen a basar tots els treballs en la 
cooperació entre les parts implicades, a garantir l’accés a la informació a tots els 
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ciutadans i vetllar perquè aquests puguin participar, a títol particular o en representació 
d’alguna entitat, en els processos locals de presa de decisions.  

Com a resultat de la conferència, vuitanta ciutats i entitats locals van firmar la Carta 
d’Aalborg i impulsaren la creació de la Campanya Europea de Ciutats i Pobles 
Sostenibles com a instrument de seguiment i promoció del desenvolupament de les 
Agendes 21 Locals a les ciutats europees. 

 

B. La Conferència de Lisboa (1996) 

Dos anys després de l’èxit d’Aalborg, l’octubre de 1996, es va celebrar a Lisboa la II 
Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, amb la pretensió d’avaluar els 
progressos aconseguits des d’Aalborg. Els dos anys que separen aquests 
esdeveniments es dedicaren, sobretot, a difondre la noció de sostenibilitat local, 
promovent la Carta d’Aalborg i animant tantes autoritats locals com fos possible a 
signar-la. 

La Conferència de Lisboa va impulsar una nova dinàmica, menys conceptual i més 
activa, centrada ja en l’aplicació dels principis del desenvolupament sostenible local. 
Aquest esperit es veu reflectit en el document de conclusions que va elaborar la 
conferència i que, en referència directa a Aalborg, es titulà De la Carta a l’Acció.  

El document és fruit de les experiències que fins aleshores s’havien dut a terme en 
l’àmbit de les Agendes 21 Locals i de les reflexions sorgides en els decurs dels vint-i-
sis tallers de la mateixa conferència. La Carta, redactada en dotze grans punts, 
referma les autoritats locals com a principals impulsores de les Agendes 21 Locals i 
com a coordinadores de la participació de la societat civil. 

 

C. La Crida de Hannover (2000) 

La tercera Conferència Europea de les Ciutats i Pobles Sostenibles va tenir lloc a 
Hannover (Alemania) del 9 al 12 de febrer de l’any 2000 i va reunir el major nombre de 
polítics i tècnics locals (1.500 participants de més de 50 països diferents) que mai no 
s’havia aconseguit convocar en un acte d’aquestes característiques. A la conferència 
es realitzà un balanç de l’evolució de la Campanya Europea iniciada a Aalborg i es 
refermà el lideratge de les autoritats locals en el camí cap al desenvolupament 
sostenible dels municipis. 

Amb l’aprovació de la Declaració de Hannover dels líders municipals a les portes del 
segle XXI, els representants de les autoritats locals fan una crida a la comunitat 
internacional, a les institucions europees i als governs nacionals perquè s’adhereixin al 
moviment iniciat a Aalborg i proporcionin suport tècnic i financer als municipis en els 
desenvolupament de les seves Agendes 21 Locals. 

A partir de la conferència de Hannover s’inicia una nova etapa per a la Campanya 
Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, en la qual es prioritza l’obertura a totes les 
ciutats de la Unió Europea i es prepara l’ampliació a ciutats de l’Europa de l’Est. 
També es dona prioritat a la col·laboració amb xarxes regionals o europees de ciutats 
que impulsen projectes cooperatius, especialment entre ciutats petites o mitjanes, i 
amb organitzacions no governamentals que duen a terme projectes enfocats a la 
sostenibiltat urbana. 
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D. La Conferència de Johannesburg (2002) 

Entre els dies 26 d'agost i 4 setembre de 2002 es va celebrar a la ciutat Sud-africana 
de Johannesburg la Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible. 

La situació actual del món, posa de manifest la necessitat de trobar un camí intermedi 
que, des del reconeixement del benestar i la qualitat de vida assolits gràcies al model 
socioeconòmic actual, introdueixi les mesures pertinents per fer-lo més equitatiu, més 
respectuós amb el medi, més eficient en la utilització dels recursos, i especialment que 
pugui satisfer les necessitats de les generacions futures. 

La Cimera de Johannesburg ha permès avançar en l'aplicació dels principis i els reptes 
estratègics plantejats a l'Agenda 21 Global de la Cimera de Rio de Janeiro i refermats 
en les diferents cimeres mundials de Doha i Monterrey. Entre els principals reptes amb 
què s'enfronten els països hi ha la iniciativa per accelerar el camí cap el consum i la 
producció sostenibles desvinculant el desenvolupament socioeconòmic del consum 
creixent de recursos, ja que aquest vincle és font de grans desequilibris socials i 
ambientals a nivell planetari, com la pobresa.  

També hi ha altres reptes de tipus cultural, com la conservació de la diversitat 
lingüística del món. No hi pot haver un desenvolupament sostenible sense respecte 
per la diversitat sociocultural del pobles del planeta, raó per la qual la Cimera de 
Johannesburg posa també l'èmfasi en la necessitat d'avançar en la preservació 
d'aquest patrimoni mundial. 

 

2.2. El procés d’Agenda 21 Local i Regional 
L’adhesió de prop de 300 municipis de Catalunya a la Carta d’Aalborg, entre ells 
Bescanó, reflecteix clarament la voluntat de l’administració local d’integrar 
progressivament la cultura de la sostenibilitat en la presa de decisions, tot fent 
participar els ciutadans en la redacció de plans d’acció locals que condueixin els 
pobles i les ciutats cap al desenvolupament sostenible. 

En el context europeu, les regions es troben immerses en un procés que atorga una 
importància creixent als valors de la sostenibilitat. Aquest fet s’ha evidenciat en les 
successives conferències de ministres i responsables polítics de medi ambient 
d’aquestes regions que han tingut lloc des de 1993. La primera resolució, adoptada a 
Brussel·les, afirma que les polítiques regionals han d’incorporar les conclusions de 
l’Agenda 21 consensuada durant la primera Conferència de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient i el Desenvolupament, que va tenir lloc a Rio de Janeiro l’any 1992. 

A partir del principi de subsidiarietat i proximitat, les regions juguen, doncs, un paper 
estratègic en l’aplicació i la implementació de les estratègies i polítiques de 
desenvolupament sostenible. El nivell regional es troba en una posició immillorable per 
afrontar els reptes de la sostenibilitat atesa la seva proximitat al territori i als agents 
econòmics i socials i les seves possibilitats de dissenyar i gestionar polítiques 
sectorials de suficient abast i entitat. 

Catalunya, juntament amb altres regions europees com Bavària, Nordrhein-Westfalen, 
Valònia, Uusima, Emilia Romagna, Ligúria, País de Gal·les, Västernorrland i d’altres, 
forma part del grup de regions del món que han acceptat el repte de desenvolupar la 
seva Agenda 21 Regional. El govern de Catalunya, responent a una resolució del seu 
Parlament de l’any 1997, es va comprometre a impulsar l’Agenda 21 Regional. Es 
tracta, no obstant, de quelcom més que un pla governamental. És un pacte amb els 
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ciutadans i els agents socials i econòmics, ja que sense la seva participació no és 
possible avançar envers aquest nou model d’entendre la societat. 

L’Agenda 21 de Catalunya té per objectiu definir aquelles orientacions que tinguin en 
compte, de forma integrada, a més de la necessària generació de riquesa, el benestar 
de les persones i la cohesió social, la gestió durable dels recursos, la qualitat de 
l’entorn i les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures. 

L'objectiu principal del procés de l'Agenda 21 de Catalunya és identificar i prioritzar, 
amb la participació dels diferents agents, els principals reptes que caldrà afrontar 
durant els propers anys en clau de sostenibilitat i formular, per a cada repte les línies 
estratègiques que ha d'emprendre el país per continuar treballant en aquest sentit. 

El procés que s’ha seguit en l’elaboració de l’Agenda 21 de Catalunya ha estat el 
següent: 

Fases del procés de l’Agenda 21 de Catalunya 

 
Font: www.gencat.net/a21cat 

 

La participació és un requisit consubstancial de tota estratègia per al desenvolupament 
sostenible. La participació en el disseny de les polítiques de sostenibilitat és la base 
per garantir la corresponsabilitat de la societat en al seva implantació. 

 

Consultes inicials 

Desenvolupament 

Treball interdepartamantal 

Consulta territorial i sectorial 

Participació ciutadana 

Aprovació 

Sessions informatives 

Cimera de 
Johannesburg 

Document de consulta 
A21CAT 

Proposta final A21CAT 

Agenda 21 de Catalunya 

1998-2000

Primer semestre2001 

Segon semestre 2001 

2002 

Primer semestre2003 

Primavera 2003 
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El Govern de Catalunya ha dissenyat un procés amb una àmplia participació de tots 
els agents socials i econòmics del país en les fases successives fins a la seva 
aprovació definitiva. El procés de l'Agenda 21 de Catalunya, liderat pel Govern de la 
Generalitat, es construeix dia a dia amb la participació de tots i una acció responsable. 

A Catalunya, el procés d'elaboració de l'Agenda 21 es va iniciar l'any 1998 amb la 
constitució del Fòrum Consultiu de l'Agenda 21 de Catalunya, format per un centenar 
d'experts representatius de la societat civil catalana que va fer les primeres 
aportacions conceptuals per elaborar les bases de l'Agenda 21, i del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), un òrgan consultiu de la 
Generalitat que té com a missió vetllar perquè les polítiques del govern siguin més 
sostenibles. Aquesta fase inicial de consulta es va perllongar fins a finals de l'any 
2000. 

Durant el primer semestre de 2001, va tenir lloc la segona fase del procés, la 
informativa, que es va portar a terme mitjançant sessions d'informació i debat 
moderades pel mateix Consell Assessor amb la participació de membres del Fòrum 
Consultiu de la Generalitat. Una vegada finalitzada aquesta etapa, i durant el segon 
semestre del mateix any, els diferents departaments de la pròpia Generalitat van 
treballar i debatre conjuntament la diagnosi, els grans reptes i les possibles línies 
estratègiques d'actuació futures. 

Atès, però, que l'Agenda 21 té com un dels principals objectius fomentar la vinculació 
de la ciutadania en el procés, al llarg del primer semestre de l'any 2002 aquest debat 
es va estendre a tots els sectors econòmics, professionals, socials, universitaris i 
ambientals de Catalunya. Un document de consulta, sorgit de l'activitat de diagnòstic 
realitzada al llarg de les etapes anteriors, va servir de base per a plantejar el debat 
territorial i sectorial que va culminar el juliol de 2002. 

Enguany, els documents resultants d'aquest procés es difonen al conjunt de ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya per informar i conèixer la seva opinió. En aquesta fase, es 
presenten les bases -els principis inspiradors de sostenibilitat, els grans eixos de 
l'A21CAT i les propostes que els desenvolupen- que serviran per a l'elaboració dels 
diversos materials que s'usaran en la difusió adaptats als col·lectius receptors 
(escoles, joves, gent gran …). 

 

2.3. Bases per a l’establiment de l’Agenda 21 Local al municipi 
L’any 2004, l’Ajuntament de Bescanó, amb el suport de la Diputació de Girona, 
impulsa la realització de l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de 
Bescanó, contractant l’empresa DEPLAN per a aquesta tasca. 

Les bases per a l’establiment de l’Agenda 21 Local a Bescanó són: 

 Valoritzar l’espai urbà 

 Millorar la mobilitat dintre els casc urbà, així com l’accessibilitat al mateix 

 Potenciar els mitjans de transport diferents al vehicle privat 

 Assegurar un alt grau de qualitat de vida per tots els seus residents 

 Valoritzar, potenciar i donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i històric 

 Recuperar totes aquelles zones degradades 
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 Conservar les zones d’alta biodiversitat 

 Portar una bona gestió del medi natural i els recursos 

 Impulsar bones pràctiques agrícoles i ramaderes 

 Promocionar l’economia local 

 Promocionar l’habitatge públic i/o més assequible 

 Ambientalitzar les activitats industrials 

 Incorporar criteris ambientals a l’organització i gestió municipal, per tal que 
l’ajuntament sigui un exemple a seguir 

 Promocionar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables 

 Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i la pedagogia 
participativa 

 Promoure el coneixement i respecte per la natura 

 Promoure itineraris i activitats de descoberta de l’entorn natural 

 Fomentar un programa d’educació ambiental als diferents nivells socials i 
econòmics 
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3. Declaració de desenvolupament local 
sostenible 
3.1. Resum divulgatiu dels aspectes claus de la diagnosi 

Els aspectes claus de la diagnosi s’han agrupat en 11 eixos principals en els quals es 
veuen reflectits els punts més importants de Bescanó: 

Eix 1: El municipi de Bescanó presenta una ordenació equilibrada  

El municipi de Bescanó es troba a la riba dreta del riu Ter, a l'oest de la comarca del Gironès, 
ocupant 36 km2 dels contraforts orientals de les Guilleries. Està constituït per les entitats de 
població de Bescanó, Montfullà i Vilanna a la plana al·luvial del Ter i Estanyol a la conca dels 
Marrocs. L’augment de població ens els darrers quatre anys ha estat d’un 11%, amb 3.534 
habitants el 2003. 

De l’anàlisi dels usos del sòl en els últims 10 anys en destaca el manteniment dels boscos amb 
un 55% de la superfície total del municipi i el manteniment dels conreus ocupant un 20% del 
terme. Per altra banda destaquen també els augments del usos de sòl urbà (26,1%), 
d’urbanitzacions (75%) i de sòl industrial (76,1%). 

Les Normes subsidiàries (NSP) que regulen aquest usos tenen el seu origen en el primer 
planejament del municipi a l’any 1976 que fou revisat el 1986 donant lloc a les primeres NSP. 
13 anys més tard es va iniciar una segona revisió aprovada l’any 1999 que v acabar donant lloc 
al Text Refós del Planejament vigent. 

La posició territorial del nucli de Montfullà i Bescanó fa que es doni una pressió elevada en 
quan a un futur creixement urbà i industrial que és previst a les NSP, tot i que actualment 
encara resta més del 50 % del sòl per desenvolupar. 

En destaca com a espais en desenvolupament, el polígon industrial del nucli de Montfullà (26,9 
ha), i les urbanitzacions del Mas Llunés i el bosc de Montfullà. També cal tenir en compte que 
s’ha aturat el desenvolupament de la urbanització de l’Estanyol Parc que es requalificarà com a 
sòl no urbanitzable. 

El règim del sòl es divideix en sòl urbà consolidat (3,4%), sòl apte per a la Urbanització (5,4%, 
ara anomenat sòl urbanitzable no delimitat), sòl no urbanitzable (91,2 %), sistemes i zones. 

Dins l’espai no urbanitzable en destaquen la presència de 7 zones tipificades que tenen un 
caràcter protector envers al patrimoni natural, paisatgístic, arquitectònic i cultural del municipi. 
El planejament preveu un espai important de protecció d’horts familiars que formen el Parc 
Agrícola del nucli de Bescanó. Preveu terrenys amb un valor especial per l’explotació fustera, 
defineix uns àmbits de protecció dels conjunts rurals històrics protegits i inclou la zona de 
protecció especial del Volcà de la Crosa, també té en compte la protecció de l’àmbit fluvial de 
rius, rieres i recs. 

Bescanó disposa d’un catàleg d’esglésies, edificis, conjunts i masies a protegir en sòl urbà i no 
urbà (NSP 1999), i té en fase d’elaboració l’inventari de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació (llei 2/2002). 

També disposa d’un inventari propi dels camins que formen part del terme municipal de 
Bescanó, però des del Consell Comarcal del Gironès s’està realitzant un inventari de camins 
del municipi el qual està pendent d’aprovació per l’Ajuntament. 

Pel que fa als espais verds i lliures, s’ha de dir que en presenta nombrosos i com és lògic 
centrats als nuclis principals de població: Bescanó i Montfullà; alguns d’ells estan previstos de 
construir-se i altres estan en execució. Aquests espais estan pensats pel descans i esbarjo de 
la població, així com perquè el trànsit a peu sigui ràpid, agradable i eficient. 

Dins el nuclis urbans hi destaquen les edificacions d’una sola planta, on representen el 46,1% 
del total, i les de dues plantes, amb el 44,8%. El 9,1% restant es reparteix entre edificacions de 
3 a 6 plantes. Aquestes dades reforcen l’estructura del sistema urbà del municipi que també es 
caracteritza per un disseminat de masies aïllades i petits nuclis al voltant d’esglésies. Cal dir 



Pla d’Acció Local  PALS de Bescanó 
 

18 / Proposta de Pla d’Acció Local DEPLAN 
 

però que existeixen zones on l’edificació es basa en planta baixa i pis (PB+1) i en parcel·les de 
dimensió gran o mitjana que permet la instal·lació de piscines, com és el cas de la urbanització 
de Mas Llunès, el bosc de Montfullà i la Unitat d’actuació 4. 

Una de les principals preocupacions exposades en la jornada de participació ciutadana, és com 
creixerà Bescanó, doncs als bescanonins/es els agrada el caràcter de poble del municipi i els 
preocupa que pogués créixer de forma desmesurada. 

 

Eix 2. El patrimoni natural té un elevat valor i alhora una elevada fragilitat 

El municipi de Bescanó, el qual presenta una important biodiversitat, està situat en una zona 
estratègica entre els Espais d’Interès Natural de les Guilleries i de les Gavarres, essent el riu 
Ter i la superfície forestal del municipi els elements determinants per possibilitar la connexió 
biològica entre aquests dos espais. El riu Ter però, és l’únic corredor biològic realment viable i 
eficient, ja que la gran massa forestal de Bescanó queda interrompuda i separada de les 
Gavarres en arribar a l’entramat urbà de Salt i Girona. 

El tram del riu Ter que transcorre pel municipi de Bescanó pateix una forta pressió antròpica, i 
es veu altament afectat per les captacions d’aigua superficials, la construcció de rescloses, 
recs, sèquies i l’extracció d’àrids. Aquests impactes ocasionen importants fluctuacions en els 
cabals d’aigua del riu i canvis sobtats en la qualitat de les aigües comportant que, en 
determinades èpoques de l’any i en zones concretes, s’arribi a assecar i esdevingui inhabitable 
per a la fauna aqüícola. També cal comentar que segons les analítiques de qualitat de les 
aigües de les fonts, aquesta no és apta pel consum humà. 

Pel que fa a l’estat de la vegetació de ribera, s’ha de diferenciar per trams ja que, mentre en 
moltes zones és inexistent, en alguns indrets pot arribar a fer més de 80 m d’amplada. A més 
del riu Ter, també és present en les lleres de les rieres i torrents del municipi. 

No obstant les problemàtiques esmentades, la presència d’espècies com ara el tritó verd 
(Triturus marmoratus), la reineta (Hyla meridionalis), la serp blanca (Elaphe scalaris), la colobra 
de collar (Natrix natrix), la serp d’aigua (Natrix maura), l’agró roig (Ardea purpurea), el bernat 
pescaire (Ardea cinerea), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), la xivitona (Actitis 
hypoleucos), la cuereta groga (Motacilla flava) o el blauet (Alcedo atthis), posen de rellevància 
l’existència d’un ecosistema de gran qualitat i amb una forta potencialitat. 

Els boscos de Bescanó ocupen un 55% de la superfície del municipi i presenten una bona 
representació de les seves comunitats potencials (alzinar litoral esclarissat i sureda). Tot i la 
seva àmplia distribució, el bosc s’ha vist compromès pel creixement urbanístic, el qual ha estat 
moderat al voltant del nucli urbà de Bescanó, però descompactat pel que fa a la urbanització de 
Mas Llunès.  

Una de les principals mancances de la massa forestal de Bescanó és la falta de gestió, doncs 
no existeix cap figura de planificació forestal, com són els Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) o els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF). La falta de planificació 
ha comportat un augment exponencial de la biomassa forestal, una manca de punts d’aigua i 
una distribució dels punts d’ancoratge per a l’extinció poc operativa, factors que juguen a favor 
del risc d’incendis. No obstant això, a Bescanó existeixen espais on es pot observar alguns 
exemples de bosc mediterrani típic (Estanyol) i altres sobre els quals s’efectua una correcta 
gestió forestal (Sureda de Can Llurà).  

El terme municipal de Bescanó es veu fragmentat per una sèrie d’infraestructures lineals com 
són les carreteres N-141, la GI 540 i la GI-533 i les dues línies elèctriques d’alta tensió. Les 
carreteres impedeixen el pas de la fauna, mentre que les línies elèctriques, tot i no impedir el 
pas de la fauna, poden provocar la mortalitat d’aus i el conseqüent impacte visual. 

A Bescanó hi ha també una sèrie d’elements que aporten un valor afegit pel municipi, com la 
important representació d’arbres monumentals i d’interès local, o l’espai natural protegit sota la 
figura del Pla Especial de l’EIN del Volcà de la Crosa. 
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Eix 3. La pèrdua d’explotacions agro-ramaderes pot implicar greus conseqüències pel 
territori 

L’actual sistema d’agricultura al municipi de Bescanó, en general no és agressiu amb el medi i 
genera uns espais d’interès natural. 

Els conreus establerts a Bescanó es gestionen a través d’una agricultura de règim intensiu, 
afavorint així l’existència d’un paisatge agrícola més divers, que ofereix un gran nombre 
d’hàbitats per a tot tipus de fauna. Actualment però, aquesta situació és veu afectada per la 
proliferació dels cultius de blat de moro, els quals s’estan estenent per gran part de les terres 
agrícoles del nord del municipi, en detriment de la diversitat. 

El conreu de varietats cada vegada més primerenques i l’ús abundant de pesticides afavoreix 
que cada cop s’anticipi més la sega, de manera que algunes espècies d’aus, que nien als 
camps de conreu, resten indefenses davant l’amenaça de la maquinària pesada. A més, la 
utilització de productes fitosanitaris en l’agricultura impedeix la presència de molts grups 
d’invertebrats, que són el recurs d’espècies animals situades en esglaons més alts de la 
cadena tròfica, empobrint així la diversitat. 

Les vorades dels camps i dels camins són espais sovint maltractats per les cremes dels 
marges o estassades, tot i que constitueixen uns valuosos reservoris de biodiversitat (sobretot 
vegetal) i refugi per a nombroses espècies, ja que aquestes zones sovint s’escapen dels 
tractaments fitosanitaris i de la maquinària pesada que treballa als camps, a més d’actuar com 
a nexe entre espais, donant més cohesió i fortalesa al paisatge. 
La majoria de les terres de conreu presenten mancances que es fan evidents amb l’ocupació 
del terreny per espècies invasores i oportunistes (canya Arundo donax, esbarzer Rubus 
ulmifolius, etc) com a conseqüència de la utilització habitual de fitosanitaris i adobs agrícoles, i 
de l’artificialització dels recs principals, els quals estan canalitzats amb formigó. 

Els marges i els recs, es troben àmpliament representats a Bescanó ja que el tipus d’agricultura 
del municipi, intensiva i majoritàriament de regadiu, afavoreix la seva existència gràcies a la 
proximitat del riu Ter. 

El conreu de regadiu, molt més agressiu que el de secà, dificulta la viabilitat de nombroses 
espècies que es troben desplegades en l’entorn agrícola immediat i que cada vegada veuen 
més restringida la seva distribució. Els cultius de secà permeten la supervivència de varietats 
agrícoles i de vegetals espontanis que toleren una agricultura menys agressiva i 
conseqüentment, la fauna disposa d’una major diversitat d’ambients. 

Les pastures, quasi inexistents a Bescanó, tenen un important paper en la lluita i la prevenció 
dels incendis forestals, a més d’estar associades a una activitat tradicional molt arrelada a la 
gestió del territori com és la ramaderia ovina, avui en regressió arreu. 

El canvi d’usos ha portat a una disminució de l’activitat ramadera i a la desaparició total del 
pastoreig, la qual cosa, ha anat en detriment de la diversitat paisatgística. 

 

Eix 4. La població de Bescanó ha augmentat en els últims anys amb la conseqüent 
demanda d’equipaments i serveis 

El nombre d’habitants de Bescanó ha augmentat durant els darrers 4 anys a un ritme aproximat 
de 116 habitants per any. L’únic poble del terme municipal que ha experimentat una davallada 
en el nombre d’habitants ha estat Estanyol.  

Aquest increment ha estat degut principalment a 2 factors: l’augment de la natalitat i la 
immigració. Bona part de la immigració prové de municipis de la resta de la comarca del 
Gironès, atrets per la situació privilegiada del municipi, el qual està situat en un entorn rural i a 
la vegada pròxim a la ciutat de Girona. 

Els segments d’edats que agrupen a un major nombre d’habitants és aquell amb edats 
compreses entre els 20 i els 49 anys, seguit d’aquells que tenen més de 50 anys. A més, el 
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grup d’edats de 0 a 9 anys ha augmentat respecte a la dècada dels 90, és a dir, la població 
infantil està augmentant. 

Així doncs, l’augment de la població implica la necessitat d’ampliar el nombre d’equipaments i 
serveis que s’ofereixen al municipi, sempre adequats a la tipologia de la població. Bescanó, per 
satisfer la demanda, disposa d’instal·lacions esportives, d’un casal d’avis, d’una llar d’infants, 
d’un hotel d’entitats, d’un centre d’educació infantil i primària (CEIP) i d’un CAP, entre d’altres. 
A més, s’està construint un pavelló polivalent per la realització d’activitats diverses. A més, la 
tipologia de comerços no és molt variada i la quantitat d’establiments no és suficient, tal i com 
s’ha exposat en les enquestes i en la jornada de participació ciutadana. 

Davant l’augment de la població jove, està en projecte la construcció d’un local per a joves que 
serveixi com a punt de trobada. A més, la llar d’infants s’ha ampliat i hi ha en previsió 
l’ampliació del CEIP Dr. Sobrequés ja que s’ha quedat petit. Pel què fa al sector de població de 
la gent gran, s’ha inaugurat una residència privada on està pendent la signatura d’un conveni 
entre la residència i l’Ajuntament, per oferir el servei de centre de dia i per una reserva de llits 
per assistència social. De totes maneres, algunes associacions de tipus social han manifestat 
la manca de locals propis, o sigui destinats exclusivament a una associació o entitat. 

A més dels equipaments i dels serveis, un augment de la població va acompanyat d’un 
augment en el nombre d’habitatges. En la darrera dècada, el nombre d’habitatges principals ha 
augmentat en un 24% aproximadament. La major part dels habitatges (68%) són cases 
unifamiliars i de propietat i tan sols un 10% són de lloguer. Així mateix, el preu de l’habitatge ha 
augmentat considerablement, com a conseqüència de la forta demanda que ha sofert la zona. 

Des de l’Ajuntament, s’ha promogut la construcció d’uns pisos de compra, destinats als joves 
de Bescanó i a un preu més assequible. 

 

Eix 5. Forta dependència de les poblacions veïnes 

La principal influència de Bescanó és la ciutat de Girona, la qual disposa de multitud de serveis 
que Bescanó, per les seves dimensions, no pot oferir.  

Tot i que Bescanó disposa d’uns serveis bàsics, adequats a les dimensions del municipi, cal 
desplaçar-se per poder tenir accés a un hospital o un centre on s’imparteixin estudis secundaris 
o universitaris. No hi ha policia local sinó que els Mossos d’Esquadra de Girona ofereixen 
aquest servei. I el mateix succeeix amb el servei de bombers, el qual prové del municipi de 
Santa Coloma o de Girona. 

Bescanó depèn dels sectors econòmics de les poblacions veïnes, i per tant és un municipi 
exportador de desplaçaments. Més de la meitat dels desplaçaments per motius laborals o 
d’estudi són cap altres municipis, principalment cap a Girona i Salt. Aquests desplaçaments es 
realitzen principalment en vehicle privat, i el transport col·lectiu s’utilitza sobretot per 
desplaçaments residència-estudi. 

Bescanó també rep població per motius laborals o d’estudi però aquests representen tan sols el 
19% dels desplaçaments, xifra que inclús és superada pels desplaçaments dins del mateix 
municipi. 

La principal destinació dels bescanonins/es per motius d’oci i de compres també és Girona, 
seguida de Salt, per la diversitat de serveis que s’hi ofereixen. Els bescanonins no tenen un 
destí únic per a realitzar aquestes activitats, però la tendència és sortir de Bescanó i utilitzar el 
vehicle privat. 

Tenint en compte la quantitat de desplaçaments diaris i sobretot l’increment de desplaçaments 
durant els últims anys el qual ha estat del 8% durant el període 1991-2001, es pot dir que la 
línia d’autobusos que dóna servei a Bescanó no és suficient per satisfer les necessitats de la 
població. Així ho confirma l’enquesta realitzada a la població on el transport públic ha 
esdevingut el principal factor a potenciar del municipi. 
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Eix 6. Augment del consum de recursos naturals 

L’increment de població d’un 11% durant els últims 4 anys implica un augment de consum de 
recursos naturals i de la producció de residus, d’aigües residuals, etc. però això no justifica que 
el consum per càpita o la generació de corrents residuals per habitant sigui elevat. 

L’aigua procedeix de fonts pròpies com és el riu Ter, a través de la potabilitzadora de Montfullà, 
o l’aqüífer del mateix municipi a través de pous. Principalment l’aigua consumida a Bescanó 
procedeix de pous (82%), però manca informació sobre els mateixos així com també del 
consum d’aigua de xarxa i la tipologia d’usuaris.  

Segons estimacions, el principal consumidor és el sector domèstic (56,3%), seguit de 
l’industrial (33%) i l’agrícola-ramader (10,4%), i cal tenir en compte també que el 90% de l’aigua 
es consumeix a l’estiu, degut al rec i a les piscines. Durant els últims 4 anys l’increment de 
consum d’aigua de xarxa ha estat del 66%, segons estimacions de la companyia, degut a un 
augment del nombre d’abonats.  

El consum d’aigua per persona i dia ha augmentat un 10%, al mateix ritme que l’increment de 
població, però aquest consum, tenint en compte l’aigua domèstica, comercial i municipal, és de 
418 l/persona i dia, molt per sobre dels estàndards europeus de consum d’aigua (200-250 
l/pers i dia), així com també és molt superior a la ràtio de Girona (230 l/pers i dia). 

El mes d’agost de 2004 van finalitzar les obres de construcció de l’EDAR de Montfullà, la qual 
tractarà les aigües residuals domèstiques de la xarxa de clavegueram prèviament al seu 
abocament al riu Ter. I està en construcció la depuradora de Mas Llunès. Durant aquest any 
també s’ha construït el col·lector d’aigües pluvials del C/ Major per tal que aquestes no vagin a 
la depuradora, tot i així encara hi ha diversos canals de rec connectats a la xarxa de 
clavegueram. 

Part del terme municipal no disposa de xarxa de clavegueram, de manera que les aigües 
residuals generades tenen com a destí fosses sèptiques de les quals es disposa molt poca 
informació. 

Pel que fa a la producció total de residus del municipi de Bescanó, aquesta ha augmentat en 
els darrers 4 anys un 43%, essent la fracció de rebuig la que més ha augmentat. Aquest 
augment es deu, per una banda a l’augment de població del municipi en els darrers anys, però 
també a un augment de la ràtio de producció de residus per persona i dia. 

En els darrers anys s’observa un augment en la recollida selectiva (sobretot d’envasos 
lleugers), recollides específiques (residus sanitaris) i recollida de la deixalleria mòbil a Bescanó 
per sobre del 40%, si bé durant el 2003 la quantitat recollida va ser inferior a la de l’any 
anterior. Aquest augment pot ser degut a que els contenidors estan en bon estat, que el 
nombre de contenidors per habitant és molt bo i que la mateixa empresa gestiona totes les 
recollides (rebuig i recollida selecta) la qual cosa beneficia l’eficàcia de la gestió i redueix el risc 
de descoordinació.  

Val a dir, però, que el percentatge de recollida selectiva respecte la producció total de residus a 
Bescanó és inferior a la mitjana del Gironès i resta lluny dels objectius marcats pel Programa 
de Gestió de Residus Municipals de Catalunya pel 2003 i 2006. Està previst per al 2005 posar 
en marxa la recollida selectiva de matèria orgànica. 

La ràtio de residus totals municipals és de 1,4 kg/hab i dia, la qual és inferior a la ràtio mitjana 
del gironès. Tot i així cal tenir en compte que durant els últims quatre anys la producció de 
residus per persona i dia ha augmentat un 33%, el qual es troba per sobre l’increment de 
població.  

En quan al consum d’energia, el principal consumidor d’energia del municipi és el sector 
industrial (49%), seguit del sector domèstic-serveis (31%), el transport (18%) i el públic (2%). El 
49% de les fonts energètiques consumides són els combustibles líquids, el 21% l’energia 
elèctrica, el 18% els combustibles sòlids, el 9% gas natural i el 3% els GLP (butà i propà). 

El consum d’energia elèctrica total ha incrementat un 21% en el període 1999-2003. La xarxa 
de gas natural va arribar a Bescanó el 1999 i durant aquests 5 anys el consum s’ha incrementat 
en un 17%, i durant el mateix període el consum de GLPs també ha augmentat en un 15,36%.  
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Tot i que aquests tres combustibles han augmentat en el darrer període, el consum elèctric per 
habitant ha disminuït un 4,5% degut a un augment d'un 102% del consum per habitant de gas 
natural. La consum de GLP per habitant també ha augmentat, però aquest increment és quasi 
bé proporcional a l’augment de població, amb un 13%.  

En el municipi de Bescanó hi ha quatre centrals de producció d’energia hidroelèctrica en actiu, 
dues de les quals són dues centrals modernistes dels anys 1905 i 1916 respectivament. També 
hi ha dues instal·lacions de cogeneració amb una potència instal·lada de 287 kW, les quals 
permeten produir conjuntament calor i electricitat, i 62 m2 de plaques solars per a la producció 
d’aigua calenta sanitària. 

Pel que fa a les infraestructures de transport i distribució energètica, hi ha dues línies 
elèctriques d’alta tensió que creuen Bescanó, de 220 i 110 kV, i està en projecte la nova 
alimentació elèctrica a Girona amb 400 kV i construcció de la subestació transformadora a 
Bescanó. En quan a les línies elèctriques en baixa tensió del nucli urbà de Bescanó un 50% 
estan soterrades i un 30% estan adossades a façana.  

El gas natural és distribuït per canonades subterrànies, els GLP mitjançant bombones i 
camions cisterna, i els CL a través d’una estació de servei i diferents empreses distribuïdores. 

Pel que fa a les antenes de telefonia mòbil, en el municipi de Bescanó hi ha 1 antena de 
telefonia mòbil de la companyia Telefónica Móviles España, S.A., instal·lada a la pujada 
Montfullà s/n. 

 

Eix 7. Control de les activitats per part de l’administració 

L’activitat socioeconòmica del municipi, tot i que necessària, planteja una sèrie d’incidències 
ambientals. Cal comentar, com a conseqüència de les activitats industrials, la producció de 
corrents residuals, tant d’aigües residuals, com emissions a l’atmosfera o residus sòlids, les 
quals si no es gestionen correctament poden causar un dany al medi ambient i a la salut de les 
persones.  

Les activitats industrials s’ubiquen principalment al polígon industrial de Montfullà el qual 
disposa de xarxa de clavegueram connectada a la xarxa municipal de Salt, però encara resten 
alguns tallers dintre del centre urbà els qual aboquen a la xarxa de Bescanó que properament 
es connectarà a l’EDAR.  

Algunes indústries disposen de generació d’energia pròpia mitjançant centrals hidroelèctriques 
o sistemes de cogeneració, però aquestes no utilitzen energies renovables com l’energia solar. 

Les indústries de Bescanó generen majoritàriament residus no perillosos (97%) procedents 
principalment de les empreses d’alimentació (64%). La major part d’aquests residus es 
valoritzen i només el 29% es porta a dipòsit controlat. 

En quan als residus de la construcció-demolició, l’Ajuntament no realitza un seguiment 
d’aquests residus, si bé quan l’Ajuntament atorga una llicència d’obres es requereix la 
presentació del contracte amb el gestor de runes que s’utilitzarà, el qual és majoritàriament 
l’abocador de Sant Julià de Ramis. Així mateix, no hi ha coneixement dels residus agrícoles-
ramaders generats al municipi ni es realitza cap control del destí d’aquests residus. 

L’abril de 1999 va entrar en vigor la nova Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l'Administració ambiental (IIAA), la qual substitueix l’antic reglament d’activitats classificades 
(RAMINP) del 1961. Aquesta nova llei comporta tot un seguit de novetats i avantatges, com és 
una tramitació més ràpida i senzilla de la llicència ambiental, una autorització no indefinida per 
a una major protecció del medi ambient, l’accés al ciutadà a la informació ambiental, etc. 

Les empreses que s’han tramitat a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/98 de la Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental, ja sigui perquè s’han instal·lat amb data posterior a 
l’entrada en vigor de la mateixa (30 de juny de 1999), perquè s’han legalitzat o bé perquè s’han 
adequat a la nova normativa, són majoritàriament (89%) de baix impacte ambiental, i tan sols hi 
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ha una activitat que representi un impacte ambiental elevat, la qual correspon a una activitat 
d’extracció d’àrids. 

Per tal de comunicar a les activitats de Bescanó l’adequació a la nova normativa ambiental, el 
tècnic d’activitats de l’Ajuntament ha revisat els expedients tramitats amb el RAMINP per tal de 
conèixer les activitats legalitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, i des 
de l’Ajuntament s’ha enviat una carta a totes aquelles activitats que quedarien classificades en 
l’annex II de la llei, informant-los del tràmit necessari per a la seva adequació a la IIAA. 

Des de les diferents àrees del Departament de Medi Ambient i Habitatge es porta un control en 
matèria de residus d’aquelles activitats legalitzades i que s’han donat d’alta com a productors 
de residus, de les activitats que disposen de focus emissors inclosos en el Catàleg d’Activitats 
Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA), i de les activitats que disposen del 
corresponent permís d’abocament d’aigües residuals. 

Per tal de dur un control d’aquelles activitats que tenen un major impacte sobre el medi, com 
són les activitats d’extracció d’àrids, des de l’Ajuntament de Bescanó s’ha sol·licitat a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i Habitatge la realització d’un seguiment 
per comprovar que l’activitat compleix amb allò establert en el projecte per l’obtenció de 
l’autorització ambiental. 

Així doncs, cal que des de l’Ajuntament es faci un seguiment de l’adequació de les activitats a 
la llei 3/98, perquè així, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, es pugui dur un bon 
control de les corrents residuals generades per les activitats. 

Pel què fa al control d’aquelles activitats que disposen d’instal·lacions generadores d’aerosols, 
des de l’Ajuntament es porta un control sobre quina és la ubicació exacta i les característiques 
de les mateixes. 

Així mateix, l’Ajuntament regula ,mitjançant ordenances municipals, certs aspectes de les 
activitats municipals com és la concessió de les llicències d’activitats inòqües o la instal·lació i 
el funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació. 

 

Eix 8. Conseqüències de la utilització del vehicle privat 

El nombre de vehicles de Bescanó s’ha incrementat un 9,6%, durant el període 2000–2004, de 
la mateixa manera que també s’ha incrementat la població (11%). Si bé però, l’índex de 
motorització (850 vehicles per 1.000 habitants), segons dades del 2001, és 13 punts superior a 
l’índex de motorització del Gironès i 31 punts al de Catalunya. 

L’automòbil significa independència, però també significa un augment del soroll, de la 
contaminació atmosfèrica, del consum dels recursos naturals i una disminució dels espais 
destinats als vianants. A més, aquest augment del nombre de vehicles pot comportar una 
disminució de la seguretat, de les condicions de desplaçament i de la qualitat de vida. 

En tots els desplaçaments supramunicipals el transport més utilitzat és el vehicle privat (71%), 
mentre que només una petita part de la població, principalment estudiants, utilitza el transport 
col·lectiu (bus), va a peu o en bicicleta. 

Això no passa en els desplaçaments interns, a on la majoria de bescanonins es solen moure 
per dintre de Bescanó a peu o en bicicleta, però tot i així hi ha una 31% dels desplaçaments 
interns que es realitzen en vehicle privat sobretot per anar a treballar o comprar. 

El 49% de les fonts energètiques consumides a Bescanó són combustibles líquids dels quals el 
99,9% són consumits pel transport. A més, el consum de combustibles líquids augmenta degut 
a l’augment del parc de vehicles. 

Tot i que el transport no és el principal consumidor d’energia del municipi (18%), el trànsit 
representa la major aportació a de gasos contaminants a l’atmosfera. A Bescanó no es pot 
parlar de contaminació atmosfèrica, però el principal focus emissor és el trànsit, degut a la 
combustió de gasolina i gas-oil, i aquests combustibles líquids són el que contribueixen en 
major proporció a l’escalfament global de la terra.  
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També, en el cas de la contaminació acústica, el trànsit viari n’és una de les principals causes. 
Els trams de la xarxa viària que poden generar més soroll són aquells que presenten una 
intensitat de trànsit i un percentatge de vehicles pesants més elevat com és la N-141, ja que 
aquesta circula pel mig del centre urbà de Bescanó (C/ Major). També cal destacar el soroll 
generat per les motos i ciclomotors pels carrers de Bescanó les quals són origen de molèstia a 
la població. 

Actualment s’està millorant l’estructura urbana del C/ Major per tal de disminuir la velocitat dels 
vehicles i s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya, un estudi de la variant de la N-141 al seu 
pas per Bescanó, de manera que aquest carrer quedi com un carrer més de la xarxa viària local 
del municipi. 

 

Eix 9. Retrocés del sector primari 

El principal sector econòmic de Bescanó és el sector terciari, el qual agrupa a un 80% de les 
activitats del municipi (la construcció, el comerç i els serveis), seguit pel sector secundari i per 
últim, pel primari. 

D’entre la població activa de Bescanó, la major part treballa en el sector terciari (66,8%). 

El nombre d’activitats industrials ha augmentat en els darrers anys, fins a un 50% en el període 
1994-2001. Aquest increment ha estat degut en part al nou polígon industrial de Montfullà, on 
s’hi concentra la major part de les activitats industrials del municipi. 

El sector primari, el qual està representat a Bescanó per una agricultura i una ramaderia de 
tipus intensiu, està en retrocés, i tan sols ocupa a un 3,2% de la població. El nombre 
d’explotacions agràries ha disminuït considerablement (64,4%) en el període 1982-1999 i la 
ramaderia, és una activitat testimonial a Bescanó, doncs a causa de l’estat de la conjuntura 
general ramadera, és difícil que noves granges s’instal·lin al territori, sobretot pel què fa a 
granges de porcs i de vaques. L’únic tipus d’activitat ramadera que sembla que està prosperant 
són les granges d’ànecs. 

A més de l’impacte social que genera l’abandonament del camp, aquest fet provoca també una 
degradació i erosió del sòl així com una pèrdua dels valors naturals de la zona, ja que es 
modifiquen les propietats ecològiques i paisatgístiques del territori. Aquests canvis, signifiquen 
una variació de la flora i la fauna associada, i una disminució de zones de refugi d’espècies. 

No obstant això, un 38,8 % de la superfície de Bescanó està destinada a un ús agrícola i 
d’aquesta extensió, aproximadament el 55% és superfície agrícola utilitzada (SAU). 

En l’actualitat, són molt poques les famílies que viuen de l’agricultura i aquesta queda reduïda a 
horts, molts d’ells en el mateix nucli urbà de Bescanó, que serveixen com a distracció per 
jubilats i com a activitat d’esbarjo. 

Tot i que el principal sector econòmic és el terciari, el turisme quasi no s’ha desenvolupat al 
municipi. Bescanó disposa d’una varietat d’elements de gran bellesa que formen part del 
patrimoni històric, cultural i natural del municipi, els quals poden propiciar l’ecoturisme, una eina 
de desenvolupament sostenible i de conservació dels recursos naturals.  

Alguns dels elements a tenir en compte per a l’ecoturisme són els assentaments paleolítics del 
Puig d’en Rigau, el poblat ibèric del Puig d’en Cendra d’Estanyol, la vil·la romana de Montfullà, 
els castells medievals de Bescanó, les capelles i masos pre-romànics de Vilanna, el Pou de 
Glaç de Vilanna, etc. Com a valors naturals cal destacar, entre d’altres, el Volcà de la Crosa, 
els arbres monumentals i d’interès local, el Riu Ter, la xarxa de camins rurals i la via verda de 
Girona a Olot (Ruta del Carrilet), que circula pel terme municipal de Bescanó, la qual segueix 
un antic traçat de la via del tren i permet la circulació de persones i vehicles no motoritzats per 
la via.  

L’ecoturisme pot disminuir la pèrdua d’explotacions agro-ramaderes actives i el conseqüent 
abandonament del camp, ja que permet que la població rural pugui obtenir uns ingressos 
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afegits, mitjançant la creació d’allotjaments turístics rurals o la comercialització de productes 
ecològics. 

Cal però que aquest turisme no sigui estacional ni intensificat, ja que això podria provocar 
greus conseqüències pel territori com és un consum desmesurat de recursos naturals i una 
producció molt elevada de residus i aigües residuals. 

L’ecoturisme doncs pot contribuir a la conservació del patrimoni natural i cultural de les àrees 
rurals, i a la millora dels nivells de vida dels habitants d’aquestes àrees. 

Donat que Bescanó presenta un potencial ecoturístic, caldria establir uns criteris per al seu 
desenvolupament. 

 

Eix 10. Bescanó ha començat el camí cap al desenvolupament sostenible 

Un dels objectius principals del PALS de Bescanó és aconseguir entre tots un municipi més 
sostenible, que afavoreixi el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord 
amb la utilització sostenible dels recursos. Cal un creixement econòmic més desvinculat del 
consum de recursos i la degradació del medi. Per això és necessari dur a terme polítiques 
emmarcades en un model de desenvolupament sostenible de manera planificada. 

L’estalvi i eficiència en tots els recursos han de ser les premisses bàsiques per promoure un 
desenvolupament econòmic que no sobrepassi la capacitat de càrrega del medi. En el municipi 
de Bescanó hi ha un total de 62 m2 de plaques solars instal·lades, el 52% de les quals es 
troben en edificis municipals.  

Un altre aspecte important de cara a la sostenibilitat és el tipus de construccions, que en la 
majoria de casos no inclouen conceptes de sostenibilitat (aïllaments exteriors, bona circulació 
d’aire interior, aixetes i bombetes eficients, etc.). Tots aquests conceptes haurien d’estar 
presents en la construcció i compra d’habitatges. 

Per a poder millorar tots aquests aspectes tractats anteriorment, cal la participació de tots els 
sectors implicats, tant econòmics, com socials, així com la ciutadania en general. Cal una 
voluntat de tothom per tal d’adoptar hàbits més sostenibles. La participació és un requisit 
essencial de tota estratègia per a dirigir-se cap a un desenvolupament sostenible, així com 
l’educació i sensibilització ambiental.  

Des del Consell Comarcal del Gironès s’han impulsat diverses campanyes per a la 
conscienciació ciutadana en la reducció de residus, neteja viària, etc. destinades a un públic 
variat, des d’infants a adults dels diversos municipis de la comarca. 

Des del propi ajuntament, també existeixen alguns actes en els quals es tracta el tema de 
residus, com la “Setmana Verda”, en la qual s’organitzen diferents activitats com tallers o 
exposicions obertes al públic en general, però en canvi no s’han realitzat campanyes per a l’ús 
sostenible de l’aigua al municipi o l’eficiència energètica. 

Els centres educatius de Bescanó, tant la llar d’infants com el centre d’educació infantil i 
primària, realitzen un esforç important per tal de tractar diferents aspectes relacionats amb el 
medi ambient, com és la programació de plans de treball sobre aquesta matèria. L’Ajuntament 
organitza i subvenciona als cursos de 3r i 5è de primària una sèrie d’activitats de descoberta de 
l’entorn. 

Per tal d’informar als ciutadans sobre diferents aspectes de caire social, ambiental i històric, i 
sobre aquells temes d’actualitat que afecten al municipi, des de l’Ajuntament de Bescanó es 
redacta i edita una revista mensual, “La Pilastra”.  

Per tal de caminar cap a un desenvolupament sostenible, cal fomentar l’aplicació de polítiques i 
criteris ambientals a les empreses, com poden ser: l'assessorament mediambiental i bones 
pràctiques ambientals a les indústries, ús d'energies renovables, foment d’una bona gestió dels 
residus, control de les runes, control dels abocaments d’aigües residuals, etc.  
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Cal tenir en compte que el municipi no disposa d’ordenances fiscals que ajudin a les empreses 
a incloure criteris ambientals en la seva gestió, a excepció de l’atorgament d’ajuts per a la 
instal·lació de plaques solars. Aquestes afavoririen una major participació de la ciutadania en la 
millora de la sostenibilitat del municipi. 

Per tot això, el PALS necessita per a la seva correcta aplicació una bona participació ciutadana, 
ja que la cultura de la sostenibilitat ha de ser interioritzada a tots els nivells, en totes les 
decisions i actuacions sectorials, tant públiques com privades. 

 

Eix 11. L’Ajuntament com a exemple de bona gestió ambiental 

El paper de l’administració local és fonamental per a impulsar polítiques actives que promoguin 
un respecte pel medi ambient i una millora de la sostenibilitat del municipi. És positiu que 
l’Ajuntament constitueixi un exemple de bones pràctiques ambientals per a la resta de la 
població. 

Des de l’Ajuntament de Bescanó s’ha sol·licitat una sèrie d’estudis per a la instal·lació de 
plaques solars per a l’aigua calenta sanitària en diferents edificis municipals. Actualment, el 
pavelló d’esports i el camp de futbol ja disposen d’aquest sistema.  

També s’han realitzat unes bases des de l’Ajuntament per l’atorgament d’ajuts a aquells 
habitatges que vulguin instal·lar plaques solars per l’aigua calenta sanitària, doncs cal tenir en 
compte que el sector domèstic i de serveis és el segon sector en ordre d’importància pel què fa 
al consum d’energia i destaca per ser el principal consumidor d’electricitat de Bescanó. 

No obstant això, l’Ajuntament de Bescanó no porta un control dels consums municipals, ja que 
tan sols disposa de les factures de consum d’electricitat, de Gas Natural i dels combustibles 
líquids dels vehicles municipals, però no porta un control dels consums energètics en els 
edificis i dependències municipals que permeti veure l’evolució, detectar puntes i optimitzar-lo. 
Pel què fa al consum d’aigua, l’Ajuntament no disposa de dades sobre el volum consumit. A 
més, l’Ajuntament no paga l’aigua consumida gràcies a una concessió a l’empresa PRODAISA. 

El principal consumidor d’energia elèctrica de les dependències i serveis municipals és 
l’enllumenat públic i per tal de reduir aquest consum l’Ajuntament va sol·licitar la realització d’un 
estudi a l’empresa PRODAISA. Algunes de les mesures proposades s’han tingut en 
consideració alhora de dissenyar l’enllumenat en les noves zones urbanitzades, com és la 
utilització del rellotge astronòmic en el sistema d’encesa. 

Pel què fa a les compres realitzades, tant pel propi Ajuntament, com per la resta de 
dependències municipals o pel mobiliari urbà, entre d’altres, no s’utilitza un protocol referent a 
quins criteris mediambientals cal seguir en matèria de compres. 

El grau d’associacionisme del municipi és elevat, realitzant tot tipus d’activitats culturals i 
naturals, per tant s’ha de potenciar les associacions i fer partícips als seus components en les 
activitats del municipi.  

L’Ajuntament ha d’intervenir de manera activa en l’elaboració de programes d’educació 
ambiental a les escoles, als col·lectius, als diferents sectors i ésser un exemple de bones 
pràctiques, tant en les compres públiques, com en l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua i la 
gestió final dels residus en les dependències municipals. 
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3.2. Proposta de pla d’acció 
A continuació, en la proposta de pla d’acció s’exposa per a cada una de les línies 
estratègiques (A,B,C..) els programes (I, II, III,...) i les actuacions proposades (1, 2, 
3,...), juntament amb el termini d’execució, la periodicitat, la prioritat i el cost de cada 
una de les actuacions. 
 
A Incorporació de criteris ambientals en l'àmbit urbà 

I Valorització de l’espai urbà 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 

1 Inventariar i organitzar la documentació relacionada 
en el planejament i plans derivats Mig Puntual Mitjana 20000 

2 Realitzar un estudi de millora de la mobilitat i 
accessibilitat Llarg Puntual Mitjana 18000 

3 Portar un major control dels animals de companyia Curt Continuada Baixa 4700 
4 Realitzar un mapa de capacitat acústica Curt cada 5 anys Alta 6000 

5 Realitzar una campanya de control de soroll de 
vehicles Mig Anual Mitjana 10000 

6 Elaboració del Pla de Protecció Civil Municipal Curt Anual Alta - 
II Sostenibilitat en l'àmbit urbà 
7 Adequació de la planificació urbanística Curt Continuada Alta 1200 
8 Incorporar criteris de sostenibilitat en l’edificació Curt Continuada Alta 3000 

9 Reutilització d’aigua en el reg de parcs i jardins 
municipals Llarg Continuada Baixa - 

10 Reducció del consum energètic de l’enllumenat 
públic Curt Continuada Mitjana - 

11 Reduir el nivell de soroll del C/ Major Llarg Puntual Mitjana - 
12 Promoure l’ús del transport públic Curt Continuada Alta 600 

 

B Valorització, conservació i recuperació del patrimoni natural 

III Conservació i Gestió del medi natural 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
13 Estudi i proposta de millora dels usos periurbans Curt Puntual Mitjana - 

14 Aplicació de les mesures de prevenció d’incendis 
forestals Curt Puntual Alta 12000 

15 Elaboració d’un catàleg d’arbres monumentals i 
d’interès local Llarg Puntual Baixa 6000 

16 Realització d’un projecte de minimització de l’efecte 
barrera de les infrastructures lineals i transversals Mig Puntual Alta 11700 

17 Elaboració del catàleg del patrimoni faunístic Llarg Continuada Baixa 14900 

18 Realització d’un projecte de gestió i maneig de la 
fauna vinculada a l’activitat humana Llarg Puntual Baixa 1200 

19 Manteniment de les línies elèctriques d’alta tensió Curt Puntual Alta 0 
IV Protecció i Gestió dels ambients lligats al medi fluvial 

20 Redacció del projecte de recuperació de les lleres i 
les vores dels cursos fluvials Mig Puntual Alta 1600/ 

100ml 

21 Realització d’un projecte de gestió i qualitat dels 
recursos hídrics del municipi Mig Anual Mitjana - 

22 Avaluació de l’impacte de les rescloses i elaboració 
dels projectes de correcció Llarg Puntual Mitjana 10900 

23 Millora i catalogació de la xarxa de rec Mig Puntual Mitjana 11000 
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C Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i sostenible 

V Potenciació de l'economica local 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
24 Realitzar un programa de promoció econòmica Mig Continuada Alta 6000 

25 Estudiar la viabilitat de crear una associació que 
agrupi els diferents sectors econòmics Mig Puntual Baixa 2000 

VI Potenciació del teixit social 

26 Promocionar l’habitatge públic i/o més assequible i 
l’habitatge de lloguer Curt Continuada Alta 600 

27 Realitzar un pla d'infraestructures i equipaments 
municipals Curt Puntual Mitjana 5000 

28 Impulsar actuacions de cooperació i solidaritat 
global Mig Continuada Alta - 

29 Promoure la protecció de la salut i la protecció 
social Curt Continuada Alta 3000 

VII Valorització del patrimoni històric-cultural 

30 Realitzar un projecte de restauració i valorització 
del patrimoni històric-arqueològic Llarg Continuada Baixa 18000 

 

D Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de sostenibilitat 

VIII Control ambiental de les activitats 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 
31 Fer un cens d’activitats del municipi Curt cada 5 anys Alta 12000 

32 Seguiment i control dels residus agrícoles-
ramaders Mig Anual Alta 4000 

33 Seguiment i control dels abocaments d’aigües 
residuals Mig Anual Alta 2000 

34 Creació i aprovació d’una ordenança per a la gestió 
dels residus de la construcció Mig Puntual Mitjana 600 

IX Millora de la gestió de l'aigua 
35 Optimització de l’aigua abastada Curt Continuada Alta 18000 

36 Creació de dipòsits de reserva d’aigua en els nuclis 
no connectats a la xarxa d’abastament Llarg Puntual Mitjana - 

37 Realitzar un inventari complet de tots els pous del 
municipi Curt Puntual Alta 6000 

38 Reforma del sistema tarifari de l’aigua Mig Puntual Mitjana 9000 

39 Seguiment i control de la posada en funcionament 
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Curt Puntual Alta - 

40 Desconnexió dels diversos sistemes de rec privats 
presents al nucli de Bescanó Llarg Puntual Baixa - 

41 Estudi per a una xarxa separativa d’aigües pluvials 
i residuals Llarg Puntual Baixa 18000 

42 Realitzar un cens de fosses sèptiques al municipi Curt Puntual Alta 9000 
X Millora de la gestió de residus 

43 Implantació de la recollida selectiva de matèria 
orgànica a tots els nuclis de Bescanó Curt Puntual Alta - 

45 Realització d’una campanya de compostatge 
casolà Llarg Puntual Baixa 3000 

44 
Substitució del servei de recollida de voluminosos 
dels contenidors a la recollida domiciliària 
d’aquests 

Curt Puntual Alta 1200 

46 Implantació de recollides selectives a grans 
generadors Llarg Puntual Baixa - 
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E Ambientalització de l'organització i gestió municipal 

XI Control i gestió ambiental municipal 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 

47 Aplicar un programa informàtic del control de la 
despesa energètica municipal Curt Continuada Alta 1800 

48 Control dels consums municipals d’aigua Curt Puntual Alta 500 

49 Creació d’una base de dades de gestió ambiental 
municipal Mig Continuada Mitjana 6000 

50 Elaboració d’un cens de les despeses 
mediambientals de l’Ajuntament Mig Continuada Baixa 600 

XII Ambientalització dels serveis municipals 

51 Aplicar mesures d’estalvi en les dependències i 
serveis municipals Mig Continuada Mitjana 3000 

52 Continuar l’estudi i instal·lació de plaques solars en 
els nous edificis municipals Llarg Puntual Alta 3000 

53 L’Ajuntament ha de ser un exemple de bones 
pràctiques ambientals  Curt Continuada Alta 1200 

54 Establir un protocol sobre els criteris ambientals a 
seguir en les compres de l’Ajuntament Curt Puntual Alta 1000 

 

F Informació, educació i participació ciutadana 

XIII Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i la pedagogia participativa 
 Actuacions Termini Periodicitat Prioritat Cost (€) 

55 Creació d’un fòrum permanent de participació 
ciutadana Curt Continuada Alta 300 

XIV Promoure el coneixement i respecte pel patrimoni i la natura 

56 Promoure itineraris i activitats de descoberta de 
l’entorn natural Llarg Continuada Mitjana 6000 

57 Fer el disseny i la redacció d’un tríptic o fulletó amb 
un itinerari del patrimoni natural, cultural i històric Llarg Puntual Baixa 5000 

XV Conscienciació i educació ambiental 

58 Fomentar un programa d’educació ambiental a 
l’escola Mig Continuada Alta 1000 

59 
Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental als diferents sectors econòmics del 
municipi  

Llarg Continuada Mitjana 1200 

60 Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental als ciutadans  Llarg Continuada Alta 1200 

61 
Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental entre el personal de l’Ajuntament i les 
dependències municipals 

Curt Continuada Mitjana 600 
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4. Proposta de pla d’acció local 
En aquesta proposta de pla d’acció local s’ha tingut en compte les valoracions realitzades 
per la població tant en el sondeig d’opinió pública com en les jornades realitzades durant 
tot el procés de realització del PALS (veure document 3: Pla de participació i comunicació 
ciutadana). 

 

4.1. Línies Estratègiques  
Les línies estratègiques són els eixos fonamentals de la política de desenvolupament 
local sostenible del municipi, amb la finalitat d’abordar els problemes detectats a la 
diagnosi. Aquestes grans àrees temàtiques es creen per aglutinar les accions amb un 
objectiu comú.  

A Bescanó, s’han establert 6 línies estratègiques les quals són: 

A. Incorporació de criteris ambientals en l’àmbit urbà 

B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni natural 

C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i sostenible 

D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de sostenibilitat 

E. Ambientalització de l'organització i gestió municipal  

F. Informació, educació i participació ciutadana 

En les fitxes d’accions es descriuen els objectius de cada línia estratègica. 

 

4.2. Programa d’Actuació  
El Programa d’actuació consta de diferents camps concrets a desenvolupar dins de cada 
línia estratègica. Els programes d’actuació estan repartits en les diferents línies 
estratègiques. 

En el Pla d’Acció de Bescanó, s’han proposat 15 programes d’actuació repartits en les 6 
línies estratègiques: 

A. Incorporació de criteris ambientals en l’àmbit urbà 

I. Valorització de l’espai urbà  

II. Sostenibilitat en l'àmbit urbà 

B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni natural 

III. Conservació i Gestió del medi natural 

IV. Protecció i Gestió dels ambients lligats al medi fluvial  

C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i sostenible 

V. Potenciació de l'economica local  

VI. Potenciació del teixit social 

VII. Valorització del patrimoni històric-cultural  

D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de sostenibilitat 
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VIII. Control ambiental de les activitats 

IX. Millora de la gestió de l'aigua 

X. Millora de la gestió de residus  

 

E. Ambientalització de l'organització i gestió municipal  

XI. Control i gestió ambiental municipal  

XII. Ambientalització dels serveis municipals 

F. Informació, educació i participació ciutadana 

XIII. Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i la pedagogia 
participativa 

XIV. Promoure el coneixement i respecte pel patrimoni i la natura 

XV. Conscienciació i educació ambiental 

 

4.3. Accions o projectes específics  
Les accions concretes són els projectes a realitzar dins cada un dels programes 
d’actuació especificats anteriorment. 

Les accions es presenten mitjançant fitxes numerades on s’estableix:  

i) Nom 

ii) Descripció 

iii) Termini 

iv) Periodicitat 

v) Prioritat 

vi) Entitats involucrades en la seva execució 

vii) Fonts de finançament 

viii) Valoració econòmica 

El termini de l’actuació permet orientar l’inici de l’acció i la seva execució. En aquest cas 
els diferents terminis establerts són els següents: 

Curt: en curs o en fase d’execució en dos anys. 
Mig: projecte aprovat i/o execució entre 3 i 5 anys. 
Llarg: projecte pendent i/o execució no prevista en els propers 5 anys. 

 

La periodicitat de l’actuació determina si ha de ser una acció puntual o si s’ha 
d’actualitzar en el temps. Així mateix, les actuacions més complexes o de major cost es 
poden dividir en diferents fases al llarg del temps (actuacions de periodicitat continuada).  

La prioritat de les actuacions es divideix en: baixa, mitjana i alta. En qualsevol cas les 
prioritats es defineixen tant en funció de la necessitat com de la capacitat de portar a 
terme una determinada acció. Tot això es deu al fet que la capacitat pressupostària de 
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l’Ajuntament és limitada, i que caldrà negociar diverses de les actuacions proposades 
amb d’altres administracions.  

Baixa: existeix una gestió però es pot millorar; o no es realitza cap gestió i 
aquesta s’aconsella. 
Mitjana: no es realitza cap gestió i és necessari portar-la a terme. 
Alta: hi ha un incompliment legal o una mancança significativa i per tant és 
imminent realitzar l’actuació. 

Les entitats involucrades en l’execució de l’acció són en primer lloc l’Ajuntament, però 
també hi poden estar involucrades diverses associacions, comissions, Diputació, 
Generalitat, etc. Les sigles de les diferents entitats involucrades són les següents: 

AB: Ajuntament de Bescanó FTP: Fundació Territori i Paisatge 

DdG: Diputació de Girona FN: Fundació Natura 

CCG: Consell Comarcal del Gironès ICAEN: Institut Català de l’Energia 

DMAH: Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

ACA: Agència Catalana de l’Aigua 

DARP: Departament d’Agricultura Ramaderia 
i Pesca 

ADF: Agrupació de defensa forestal 

 

Finalment, la valoració econòmica és una aproximació del cost que pot suposar la 
realització de l’actuació. Per això, es determinen, si pot ser, les fonts de finançament 
externes per tal de dur a terme l’actuació en concret. 

L’Ajuntament de Bescanó, com a impulsor de l’Agenda 21 Local, serà responsable 
d’executar directament les actuacions previstes, o de negociar la seva execució amb 
les institucions i altres ens que es plantegi en cada cas. 
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4.4. Fitxes d’accions 
A continuació s’exposa cada una de les diferents accions de la proposta de Pla d’Acció 
Local. 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Incorporació de criteris ambientals en l’àmbit urbà 

Objectiu: 
Actualitzar tota la informació relacionada amb el planejament, realitzar els plans i projectes 
necessaris en l’àmbit urbà i incorporar criteris de sostenibilitat en tots els projectes 
constructius.  
 

PROGRAMA: I. Valorització de l’espai urbà 

ACTUACIÓ: 1. Inventariar i organitzar la documentació relacionada 
en el planejament i plans derivats 

Descripció: 
Crear un sistema d’informació territorial que permeti el coneixement acurat del desenvolupament 
urbanístic del terme municipal per tal de poder avaluar l’evolució urbana del municipi, i per dur a 
terme la revisió de la parcel·lació del sòl urbà i així tenir un millor control sobre els impostos 
derivats. 
Alguns dels paràmetres a calcular són: superfície de zones verdes amb les seves tipificacions, 
equipaments, número d’habitatges i la seva superfície associada diferenciant per entitats de 
població, urbanitzacions i polígons industrials. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, DdG. 
Fonts de finançament: CCG i fons de millora tecnològica. 
Valoració econòmica: 20.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 2. Realitzar un estudi de millora de la mobilitat i 
accessibilitat 

Descripció: 
En el municipi de Bescanó no s’han detectat grans problemes en la mobilitat del municipi, però 
de totes maneres cal realitzar un estudi de circulació, que ha de permetre el plantejament de 
noves mesures per afavorir la millora de la mobilitat del municipi, no només amb vehicle privat, 
sinó també a peu i en bicicleta, i un estudi d’accessibilitat Aquest estudi ha d’incidir 
especialment, entre d’altres, en els temes següents: 

- jerarquització de la xarxa viària (carrers principals i carrers secundaris), 
- senyalització horitzontal (stops, cediu el pas, passos de vianants,...), 
- modernització i ampliació de la senyalització vertical (carrers, places, entrades al 

municipi,...), 
- pla d’accessibilitat (supressió de barreres arquitectòniques en els equipaments 

públics, rebaixament de voreres, passos de vianants, carrers de prioritat 
invertida,...), 

- carrils bici i aparcaments per a bicicletes (fer carrils per a bicicletes en les noves 
infraestructures,...), 

- itineraris per a vianants (carrers arbrats i itineraris còmodes i segurs) 
- zones d’aparcament (habilitar zones d’aparcament a la perifèria del nucli urbà,...), 
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- condicionament de les parades de transport públic i col·lectiu (habilitar una zona 
específica per a la parada del transport públic i col·lectiu, per al refugi i la seguretat 
dels usuaris d’aquest servei), 

- accessibilitat al nucli urbà i urbanitzacions  
- millora progressiva del paviment dels carrers (asfaltat o llambordes). 

Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG, DdG, Dpt. de Benestar Social 
Fonts de finançament: CCG, DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 18.000 €  
Observacions: Indicador 4: dependència de l’automòbil, indicador 23: índex de motorització 

ACTUACIÓ: 3. Portar un major control dels animals de 
companyia 

Descripció: 
Des de l’Ajuntament de Bescanó es porta un control dels animals domèstics del municipi des 
del gener del 2002. Així doncs, es disposa d’un registre censal dels diferents animals de 
companyia i d’informació referent a: el tipus d’animal, la raça, el propietari i la data de registre. 
No obstant això, el nombre d’animals domèstics registrats és baix, i probablement, la major 
part dels animals domèstics no han estat inscrits en registre municipal pels seus propietaris. 
Segons el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, cal efectuar un control dels animals de companyia: censat, xapat i 
expedició de llicència de tinença de gossos potencialment perillosos. 
A més, cal capturar els animals de companyia abandonats que corren en llibertat o semi-
llibertat pel municipi en terreny urbà, gestionant-los amb l’ajuda del Consell Comarcal del 
Gironès (indicarà la instal·lació legalitzada on portar els animals), ja que Bescanó no disposa 
d’instal·lacions de recollida pròpies.  
En terreny rústic la Societat de caçadors pot col·laborar amb l’Ajuntament en la gestió 
d’aquests animals de companyia abandonats (captura en viu mitjançant gàbia parany i gestió 
adequada, segons Llei 2003 de protecció dels animals, dels animals capturats). 
També es proposa realitzar una campanya informativa per conscienciar al ciutadà sobre la 
importància de registrar als seus animals de companyia a l’Ajuntament, així com elaborar unes 
ordenances municipals per evitar o minimitzar la proliferació i instal·lació d’espècies 
faunístiques molestes en el nucli urbà. 
Terminis: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Baixa 
Ens involucrats en la seva execució: AB i associacions. 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 2.400€ cada campanya de control; 1.500 €/any per la captura dels 
animals abandonats. 800 € les ordenances municipals 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 4. Realitzar un mapa de capacitat acústica 

Descripció: 
Segona la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 3675, del 11 de juliol de 
2002, l’Ajuntament ha d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica abans de l’octubre 
del 2005, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient. El Departament de Medi Ambient va 
fer una proposta de Mapa de capacitat acústica de Bescanó, però en aquest falten algunes 
zones a estudiar. 
A més, Bescanó haurà de realitzar l’Ordenança reguladora de la protecció contra la 
contaminació acústica. 
Termini: Curt 
Periodicitat: cada 5 anys 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, DMAH, CCG 
Fonts de finançament: DMAH, CCG 
Valoració econòmica: 6.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 5. Realitzar una campanya de control de soroll de 
vehicles 

Descripció: 
El soroll dels ciclomotors s’ha detectat com un punt important que preocupa a la població. Per 
aquest motiu es proposa realitzar una campanya d’inspecció de control de soroll aleatori de 
vehicles de motor, sobretot de ciclomotors, almenys una vegada a l’any, per reduir el nivell de 
soroll dels vehicles al municipi.  
Termini: Mig 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB  
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 10.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 6. Elaboració del Pla de Protecció Civil Municipal 

Descripció: 
El municipi de Bescanó no disposa del Pla de Protecció Civil Municipal, tal i com estableix la 
Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.  
La Universitat de Girona ha iniciat a l’any 2003 el procés d’elaboració del Pla d’Emergències 
Municipal (PEM), de l’INUNCAT i de l’INFOCAT, gràcies a un conveni que l’Ajuntament de 
Bescanó, juntament amb 14 municipis gironins més, ha signat amb la Universitat. La 
documentació a elaborar encara no ha finalitzat degut a que manca una sèrie de 
documentació que l’Ajuntament ha de presentar a la mateixa Universitat. 
Cal que l’Ajuntament, de forma coordinada amb la Universitat de Girona, finalitzi el procés 
d’elaboració del Pla de Protecció Civil Municipal i que posteriorment s’apliqui correctament al 
municipi. 
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Així mateix segons l’Annex II del TRANSCAT de transport de mercaderies perilloses Bescanó 
té un risc moderat, però no es disposa ni s’està elaborant el manual d’actuació en cas de 
veure’s afectat per aquest risc tot i que el municipi ha de disposar dels manuals d’actuació per 
tots els riscos especials que l’afecten, per tant caldrà elaborar-lo. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB i Universitat de Girona. 
Fonts de finançament: Departament de Política Territorial i Obres públiques 
Valoració econòmica: en projecte 
Observacions: - 

 
 

PROGRAMA: II. Sostenibilitat en l’àmbit urbà 

ACTUACIÓ: 7. Adequació de la planificació urbanística  

Descripció: 
La localització estratègica en el territori del municipi de Bescanó li atorga el paper de vehicular 
la viabilitat de moltes comunitats animals i vegetals en l’espai. Per aquest motiu, cal adoptar 
polítiques que facin compatibles els interessos humans i naturals.  
Per tant cal que alhora de créixer, el municipi tingui en compte els següents conceptes: 
- Preveure en la planificació urbanística les zones de protecció ecològica per aquelles 

àrees d’alta biodiversitat. 
- Mantenir un planejament urbanístic respectuós amb l’entorn, evitant la proliferació 

d’urbanitzacions en espais forestals i el creixement difús. 
- Regular el creixement urbanístic d’acord amb el caràcter rural del municipi, evitant el 

trencament amb l’entorn tradicional. 
- Crear una figura de protecció intermitja per a la zona de mitigació d’impactes entre les 

zones urbanes i les zones no urbanitzables. 
Terminis: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 1.200 € 
Observacions: Indicador 5: sòls de sostenibilitat garantida, indicador 7: Grau de compacitat 
urbana, indicador 8: grau d’ocupació de l’habitatge, indicador 20: índex de saturació del sòl, 
indicador 21: índex de saturació del sòl urbà, indicador 22: espais lliures, indicador 25: 
densitat urbana 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 8. Incorporar criteris de sostenibilitat en l’edificació 

Descripció: 
Crear un protocol o una ordenança municipal que estableixi la obligatorietat de la incorporació 
de criteris de sostenibilitat a l’edificació. 
També es poden incorporar incentius fiscals per tal d’afavorir la incorporació de criteris 
sostenibles tant en habitatges, com comerços i indústries. Les bonificacions poden ser a: 
impost sobre béns immobles, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, impost sobre 
activitats econòmiques i taxa per llicència d’obertura d’establiments. 
Alguns dels criteris a tenir en compte en la construcció d’habitatges són l’estalvi energètic i 
d’aigua, recollida d’aigües pluvials, incorporació d’energies renovables, recollida selectiva, etc. 
Altres criteris a tenir en compte en la construcció de la zona urbana són: 

- la utilització d’espècies autòctones i adequades a les condicions climatològiques del 
municipi per tal de millorar l’estalvi d’aigua del reg dels jardins públics i privats i la 
millora paisatgística. 

- Mantenir i potenciar els elements naturals, culturals i arqueològics, 
- Acumular cessions de verd privat i públic al costat de la xarxa hidrogràfica, 
- incorporar vies per a vianants i pistes ciclistes,  
- posar un sistema d’enllumenat públic eficient i sense contaminació lumínica,  
- estudiar una pavimentació permeable amb materials de fonts renovables,  
- projectar una xarxa separativa que emmagatzemi les aigües pluvials de reg,  
- estudiar quins elements poden ser compartits per veïns per a reduir feines i costos de 
- manteniment individual: compostatge, emmagatzematge d’aigua de pluja, pre-

reciclatge d’aigües grises, antenes, piscines, garatges, etc.,  
- Garantir la conservació de les característiques urbanístiques i arquitectòniques 

tradicionals que mantinguin la coherència amb les construccions tradicionals: eixides, 
porxos, teulades, pedra vista, patis interiors, etc. 

Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, DMAH, CCG 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 3.000 €  
Observacions: - 



PALS de Bescanó Pla d’Acció Local 
 

DEPLAN Proposta de pla d’acció local / 41 
 

 
ACTUACIÓ: 9. Reutilització d’aigua en el reg de parcs i jardins 

municipals 
Descripció: 
Una part del consum de l’aigua al municipi de Bescanó està destinada al reg de parcs i jardins, 
malgrat no s’ha pogut quantificar l’aigua d’aquest ús.  
Aquesta acció proposa la reutilització de l’aigua procedent de l’EDAR de Montfullà, un cop 
s’hagi posat en funcionament per al rec de parcs i jardins municipals, tan del nucli de Bescanó 
com de Montfullà. Abans però s’haurà d’estudiar si l’aigua que surt de la depuradora és apta 
per al rec, o és necessari un tractament terciari per al seu ús. 
Aquesta aigua també es podria utilitzar per al reg d’hortes i activitats agrícoles. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ACA, PRODAISA 
Fonts de finançament: Ddg “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: depèn de la qualitat de l’aigua depurada 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 10. Reducció del consum energètic de l’enllumenat 
públic 

Descripció: 
El consum energètic de Bescanó representa un 2% del consum total del municipi. D’entre els 
diferents usos de les dependències i serveis municipals, destaca el consum de l’enllumenat 
públic, el qual representa un 61% del total. 
Des de l’Ajuntament es va sol·licitar la realització d’un estudi a l’empresa PRODAISA. Per tal 
de reduir costos i disminuir el consum energètic de l’enllumenat públic, es proposaven una 
sèrie de mesures que consistien en un canvi en el sistema d’encesa, un canvi de tarifa, etc.  
Hi ha també una sèrie d’instal·lacions municipals que no han estat utilitzades en el darrer any, 
i que representen un cost per l’Ajuntament tot i no obtenir cap benefici de la instal·lació. 
Cal continuar aplicant les mesures d’estalvi recomanades per PRODAISA tant en les 
instal·lacions ja existents com en les de nova implantació i estudiar la possibilitat de donar de 
baixa aquelles instal·lacions que ja no són utilitzades o bé donar-los una utilitat per evitar 
l’existència de dependències en desús. 

A més, també cal garantir el compliment de la nova llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn en els nous enllumenats i el 
manteniment dels actuals. 

Terminis: Curt  
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ICAEN 
Fonts de finançament: ICAEN, DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: depèn de les actuacions a realitzar (p.e. l’increment de cost d’una 
bombeta de baix consum és de 12 €) 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 11. Reduir el nivell de soroll del C/ Major 

Descripció: 
Segons l’estudi de l’Escola Politècnica de la UdG, el nivell de soroll que es gener a la N-141 a 
l’altura de Bescanó, en el C/ Major, supera els nivells de soroll establerts per la llei de 
contaminació acústica per a infraestructures de nova construcció. 
Per tant cal estudiar quina és la millor alternativa per a reduir el nivell de soroll del C/ Major, 
les quals poden ser la utilització d’un asfalt sonoreductor o la reducció de la velocitat de 
circulació a 40 km/h. 
De totes maneres, la millor alternativa que s’apunta per tal de reduir substancialment el nivell 
de soroll d’aquest carrer, així com augmentar la seguretat viària del municipi, és la construcció 
d’una variant. Actualment ja s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya, un estudi de la 
variant de la N-141 al seu pas per Bescanó, de manera que aquest carrer quedi com un carrer 
més de la xarxa viària local del municipi. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, Direcció de Carreteres 
Fonts de finançament: Direcció de Carreteres 
Valoració econòmica: depèn de les actuacions a realitzar 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 12. Promoure l’ús del transport públic 

Descripció: 
La utilització del transport públic és molt reduïda al municipi, en part degut a que els horaris no 
s’adeqüen a les necessitats dels bescanonins i en part per la preferència dels bescanonins per 
la utilització del vehicle privat.  
La disminució de la utilització del transport públic és un fet comú a la majoria de municipis de 
Girona els quals no tenen un servei de ferrocarril i el servei d’autobusos és cada vegada 
menys freqüent. 
Aquesta és doncs una problemàtica que s’ha d’actuar conjuntament amb els altres municipis 
de la zona per fer una actuació conjunta. En aquest sentit, doncs, es proposa formar part de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona que s’està formant des del Consell Comarcal 
del Gironès i la Direcció General del Transport per tal d’impulsar un transport públic adient a 
les necessitats dels municipis del voltant de Girona. 
Terminis: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG, Direcció General del Transport 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 600 € 
Observacions: indicador 4: dependència de l’automòbil, indicador 23: índex de motorització 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Recuperació i gestió del patrimoni natural 

Objectiu: 

Aportar noves eines per a facilitar la gestió de l’entorn natural i dels espais lligats al medi fluvial, i 
així millorar la conservació i recuperació de la flora i la fauna, i del seu entorn més immediat. 
 

PROGRAMA: III. Conservació i gestió del medi natural 

ACTUACIÓ: 13. Estudi i proposta de millora dels usos periurbans 

Descripció: 
Estudiar els usos periurbans actuals i de tots aquells que es desenvolupen en l’entorn del 
disseminat en sòl no urbanitzable, per tal de tipificar problemàtiques ambientals i cercar 
criteris d’ordenació per la millora paisatgística d’aquests espais. 
La important situació estratègica de Bescanó hauria de preservar i gestionar adequadament 
tres vies de connectivitat o corredors: 
- 1a via: la que permetria enllaçar, per la part sud-oest del municipi, les Guilleries amb les 

Gavarres. Aquest corredor hauria d’enllaçar a l’oest amb Bonmatí i a l’est amb Salt, 
Vilablareix (El Perelló) i la zona sud de l’anella verda de Girona, passant per Fornells de La 
Selva i Quart, fins trobar Les Gavarres. A més dels municipis citats com imprescindibles, 
seria del tot recomanable ampliar-la a d’altres municipis com: La Cellera, Anglès, Fornells 
de La Selva, Quart i Llambilles. 

- 2a via: al nord del municipi, enllaçaria les Muntanyes de Rocacorba amb la 1a via i amb la 
3a, connectant les zones muntanyoses que envolten el municipi i el Ter fins la plana del 
Baix Empordà. 

- 3a via: travessa el municipi d’oest a est: es tracta del riu Ter i de les seves lleres i afluents. 
Connectarien les zones muntanyoses de les Muntanyes de Rocacorba i les Guilleries, amb 
les planes del Baix Empordà, fins al mar. 

Cal protegir els marges agrícoles especialment estratègics i instaurar nous espais ruderals, 
donant continuïtat a la xarxa que formen, per tal que es generi un teixit de connexió a tota la 
zona agrícola, ja que aquests constitueixen uns valuosos reservoris de biodiversitat latent 
(sobretot vegetal) i refugi per a nombroses espècies animals. I s’han d’evitar les cremes de 
marges, els tractaments amb herbicides i les estassades sistemàtiques. 
Les activitats antròpiques agressives envers la dinàmica natural del riu Ter s’han de frenar o 
regular en els propers anys, tant pel que fa a les activitats d’extracció d’àrids com la 
proliferació de plantacions d’espècies silvícoles de creixement ràpid en espais manllevats al 
bosc de ribera i inclosos en el domini públic hidràulic. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG, FTP, FN, DMAH 
Valoració econòmica: El Pla Especial de Regulació dels Usos del sòl no urbanitzable 
estudiaria i proposarà la millora dels usos periurbans  
Observacions: Indicador 5: sòls de sostenibilitat garantida, indicador 20: índex de saturació 
del sòl 
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ACTUACIÓ: 14. Aplicació de les mesures de prevenció 
d’incendis forestals 

Descripció: 
El municipi de Bescanó està declarat com a municipi amb un alt risc d’incendi, sobretot en el 
període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre. 
Pel què fa a la principal causa dels incendis, cal destacar que un 37% d’aquests han estat 
originats per negligències i que el 24% han estat intencionats. Així doncs, cal aplicar mesures 
preventives i realitzar una campanya de conscienciació ciutadana respecte als incendis 
forestals i l’ús públic dels boscos, a més de tenir punts de vigilància propis durant l’època de 
major risc d’incendi forestal. 
Cal elaborar urgentment un Pla de Prevenció d’incendis Forestals (PPIF) per Bescanó, que 
inclogui les actuacions pertinents a les urbanitzacions, com per exemple les seves franges 
d’autoprotecció. 
D’altres elements que contribueixen a incrementar el risc d’incendi són, entre d’altres, 
l’absència de tallafocs i de camins que compleixin els requisits de pistes forestals. 
D’entre les zones del municipi que presenten un major risc, cal considerar la gasolinera 
ubicada al carrer major, a l’entrada del nucli urbà en direcció Anglès, la qual s’ha classificat 
com a element vulnerable al risc d’incendi en el manual d’actuació per incendis forestals que 
s’està elaborant des de la Universitat de Girona. Cal tenir en compte que la gasolinera és un 
punt vulnerable tan pel tipus d’activitat que s’hi desenvolupa com per la proximitat a una zona 
habitada. 
Terminis: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Ens involucrats en la seva execució: AB, ADF Giselva, DdG, CCG, DMAH  
Fonts de finançament: DMAH “Ajuts a la gestió forestal sostenible” i DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 12.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 15. Elaboració d’un catàleg d’arbres 
monumentals i d’interès local 

Descripció: 
Existeix un gran nombre d’arbres monumentals o emblemàtics per al municipi a Bescanó que, 
tot i el seu valor en quant a patrimoni natural, encara no s’han catalogat degudament. 
Cal realitzar un catàleg d’aquests arbres per tal de poder aplicar, posteriorment, mesures per 
a la seva protecció i conservació. 
Terminis: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Ens involucrats en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 6.000 € 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 16. Realització d’un projecte de minimització de 
l’efecte barrera de les infrastructures lineals i 
transversals 

Descripció: 
L’efecte barrera que generen les infraestructures lineals que creuen el municipi suposa un 
perill constant per a la fauna. 
Cal realitzar un estudi de connectivitat a les carreteres N-141 i GI-540, i seleccionar els 
dispositius més aptes per adaptar-los com a passos de fauna, així com realitzar les actuacions 
pertinents per compensar l’efecte barrera de la carretera N-141. 
Cal fer un estudi de l’impacte sobre les aus a partir de la mortalitat causada per línies 
elèctriques que travessen Bescanó. En el cas de l’aparició de noves línies d’alta tensió en el 
municipi, cal exigir que l’obra estigui ben dimensionada i que les mesures per minimitzar els 
possibles impactes siguin rigoroses i modernes. Cal que l’obra, tal com marca la Llei, es 
sotmeti a un estudi d’impacte ambiental que valori i consideri tots els aspectes ambientals 
(riscos humans, la línia com a barrera, impacte visual, riscos forestals...). 
Terminis: Mig  
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH, Fecsa-Endesa 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: Estudi de connectivitat per a les carreteres: 6.500 €; Estudi d’Impacte 
de les línies elèctriques sobre les aus: 5.200 € (estudi de 2 anys) a 7.500 € (estudi de 5 anys). 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 17. Elaboració del catàleg del patrimoni faunístic 

Descripció: 
Hi ha una manca d’estudis de fauna del municipi per això és necessari realitzar un catàleg de 
fauna (invertebrats inclosos), així com un seguiment de l’evolució de les poblacions 
faunístiques (en la distribució i en la densitat) per adequar el maneig de l’hàbitat. 
Així mateix, també caldrà elaborar un inventari de petits punts d’aigua d’interès per a la fauna i 
la vegetació (pous, safareigs, abeuradors, basses, etc.). 
Cal també realitzar projectes per a la reintroducció i/o foment d’espècies de fauna 
emblemàtiques a la zona, com ara la llúdria i els ardèids, entre altres i valorar la incidència de 
les poblacions de cranc de riu americà i de visó americà als ambients de ribera (com a 
espècies al·lòctones més nocives i esteses). 
Terminis: Llarg  
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH, Associació de caçadors 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: Seguiment poblacions faunístiques: entre 3.500 i 10.000 €; Catàleg 
patrimoni: entre 9.000 i 30.000 €; inventari punts d’aigua: 2.400 €; projectes de reintroducció: 
segons projecte. 
Observacions: Indicador 6: diversitat bioestructural 
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ACTUACIÓ: 18. Realització d’un projecte de gestió i maneig de la 
fauna vinculada a l’activitat humana 

Descripció: 
La localització del nucli urbà en un entorn natural i rural implica una interacció de la fauna amb 
l’home, que en alguns casos pot ser molesta. Cal que les actuacions que es duen a terme 
respecte aquest tipus de fauna estiguin correctament coordinades i gestionades.  
També és necessari que la població i els agricultors coneguin les opcions i els ajuts que se’ls 
ofereix des de les Administracions, per exemple, les indemnitzacions en concepte de danys a 
l’agricultura i permisos excepcionals de caça (garsa, senglar, estornell..). 
Per tant, s’ha d’elaborar un protocol per donar a conèixer les alternatives econòmiques i agro-
ramaderes per a respectar els caus, les niades i les pollades de les espècies faunístiques que es 
troben als camps de conreu en època de tractament fitosanitari i/o de sega,  
Terminis: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Ens involucrats en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 1.200 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 19. Manteniment de les línies elèctriques d’alta 
tensió 

Descripció: 
Bescanó és creuat per dues línies elèctriques d’alta tensió de 220 i 110 kV, pròximes al poble 
de Vilanna i a diverses masies disperses com és el cas de cal Sastre o cal Noguer. A més, 
aquestes línies creuen zones forestals. 
Per tant, cal que el manteniment d’aquestes línies sigui l’adequat, tant pel risc que pot suposar 
sobre la població, pels camps electromagnètic generats, com sobre el bosc, en cas d’incendi, i 
també sobre l’impacte ambiental de tipus visual i sobre la vegetació i la fauna que aquestes 
generen. 
Convé també estudiar la viabilitat de soterrar les línies elèctriques d’alta tensió en aquells 
trams pròxims a les zones habitades. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, Fecsa-Endesa 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 0 € 
Observacions: - 
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PROGRAMA: IV. Protecció i Gestió dels ambients lligats al medi 
fluvial 

ACTUACIÓ: 20. Redacció del projecte de recuperació de les 
lleres i les vores dels cursos fluvials 

Descripció:  
Les vores dels recs i rieres de Bescanó, i especialment aquelles que corresponen al riu Ter al 
seu pas pel municipi, es troben en general en un estat de degradació important de la 
vegetació ripària. Aquests espais de vorada són sistemes de gran importància per la seva 
funció d’hàbitat i/o recer per multitud d’espècies animals i vegetals, així com per la seva funció 
de connexió. 
El projecte té l’objectiu de regenerar la vegetació ripària en els trams de riu més degradats, 
mitjançant la plantació d’arbres autòctons o bé afavorint la recolonització espontània per part 
de la vegetació de ribera més propera. 
Per altra banda, també es restaurarà la vegetació de les vores de recs i rieres en punts 
estratègics per afavorir la dispersió de la vegetació autòctona pròpia de la zona i augmentar-
ne l’habitat de qualitat així com la connectivitat. 
Terminis: Mig  
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH, ACA 
Fonts de finançament: DMAH, ACA, FTP, FN, DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: projecte: 1.600 €/100 ml 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 21. Realització d’un projecte de gestió i qualitat 
dels recursos hídrics del municipi 

Descripció: 
Per garantir tan la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics de Bescanó, es proposen les 
mesures següents: 

- Realitzar un seguiment quantitatiu i qualitatiu de l’ús de l’aigua com a recurs, controlant 
la qualitat de l’aigua en el riu Ter a l’entrada i a la sortida del municipi (nitrats, 
pesticides, etc.). 

- Minimitzar els canvis sobtats en els règims de cabals dels cursos d’aigua permanents, 
especialment en el cas del riu Ter, turbinant o derivant l’aigua progressivament. 

- Realitzar un control de la xarxa de punts de control que avaluen la qualitat de l’aigua 
subterrània a Bescanó per tal que, en tots ells, s’obtinguin dades que permetin realitzar 
el control pertinent. En el cas que aquests punts no estiguessin disponibles, caldrà 
realitzar un estudi per avaluar una nova ubicació d’aquests punts de control. 

- fer unes notificacions de les fonts més acurades en les que s’expliqui, no només que 
l’aigua de les fonts no està potabilitzada, sinó que no es recomana el seu ús per al 
consum humà, en els episodis on els resultats analítics així ho demostrin. 

Terminis: Mig 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Mitjana 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH, ACA 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: Segons protocol d’anàlisi.  
Observacions: Indicador 21: Racionalització i qualitat de l’aigua 
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ACTUACIÓ : 22. Avaluació de l’impacte de les rescloses i 
elaboració dels projectes de correcció 

Descripció:  
En el tram de riu Ter que transcorre per Bescanó hi ha tres rescloses no poroses que 
representen una important barrera en quant al pas de la fauna ictíca. 
Es fa necessari estudiar l’operativitat de les rescloses, per tal de determinar si es pot 
prescindir d’alguna d’elles i veure quines mesures correctores es poden aplicar o, donat el 
cas, desmantellar-les. 
A les rescloses que s’hagin de mantenir caldrà projectar-hi escales de peixos adequades al 
catàleg d’espècies existent a la zona (sobretot destinades a l’anguila). 
Terminis: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH, ACA 
Fonts de finançament: Hidroelèctriques, Societats pescadors, Confraries de pescadors 
professionals d’angula, comunitats de regants,..., ACA, DdG “del Pla a l’Acció”, DMAH, DARP 
Valoració econòmica: Estudi d’operativitat de les rescloses: 5.900 €; Projecció de les escales 
de peixos del municipi: de 5.000 a 9.000 €/projecte; Construcció d’escales de peixos: segons 
projecte. 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 23. Millora i catalogació de la xarxa de rec 

Descripció:  
El riu Ter, al llarg dels seus trams mitjà i baix, històricament ha patit una forta pressió 
antròpica. En el seu pas pel municipi de Bescanó també ha sigut així. El seu estat actual de 
degradació provoca que sigui estrictament necessària la implantació de mesures per la seva 
recuperació i protecció, ja que s’ha d’evitar la contínua alteració de l’hàbitat i la pèrdua de la 
qualitat d’aquest. 
Actualment s’està elaborant el Pla especial de protecció de l’àmbit fluvial el Ter, però manca la 
protecció d’altres cursos naturals existents en el municipi (còrrecs, recs, basses, pous...) 
Ara per ara, es desconeix l'estat real de la xarxa de recs de Bescanó, ja que no se n’ha 
realitzat cap mena d’estudi ni cartografia. Mitjançant l’observació directa de la xarxa en ús, 
s’han detectat dues problemàtiques principals: es troba formigonada en molts punts, i amb 
manca de condicionament en molts altres. 
S’ha d’elaborar un catàleg de la xarxa de recs i d’ambients lligats a l’aigua, dels usos que se’n 
fa actualment i realitzar una avaluació destinada a saber quin és l’estat actual dels recs i de la 
vegetació de ribera associada. 
També es fa necessària la creació d’una zona de mitigació d’impactes adjacent a l’àmbit 
fluvial, protegint especialment aquells trams on aquesta franja de mitigació sigui més estreta 
i/o fràgil. 
Terminis: Mig  
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Ens involucrats en la seva execució: AB, DMAH, ACA 
Fonts de finançament: AB, Hidroelèctriques, Societats pescadors, ACA, DdG, DMAH, DARP 
Valoració econòmica: Catàleg xarxa de recs: 6.000 €; Avaluació de l’estat actual: 5.000 €. 
Observacions: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i 
sostenible 

Objectiu: 

Potenciar els diferents sectors econòmics, potenciant els oficis menys impactants, així com 
promoure el món rural, promoure l’associacionisme i facilitar l’accés a l’habitatge. 
 

PROGRAMA: V. Potenciació de l’economia local 

ACTUACIÓ: 24. Realitzar un programa de promoció econòmica 

Descripció:  
El municipi de Bescanó disposa d’un sector secundari ben desenvolupat, però d’un sector 
terciari poc diversificat i inclús amb algunes mancances pel què fa a la varietat de tipologies 
de comerços. Actualment, el principal motor de l’activitat econòmica de Bescanó són els 
serveis, tal i com succeeix a la comarca del Gironès.  
És per aquest motiu, que es proposa realitzar un programa de promoció econòmica, el qual 
inclogui formació ocupacional i formació continua, assessorament, informació, tutoria de 
projectes, borsa de treball municipal, etc.  
Així mateix, cal que es fomenti la iniciativa empresarial de nova creació i les oportunitats 
d’ocupació laboral, a través de les noves tecnologies, per tal d’evitar l’emigració per motius 
laborals dels habitants de Bescanó cap a altres nuclis. 
Pel que fa a promocionar el sector primari i el turisme del municipi, ocupen un lloc preferent 
les modalitats de turisme vinculades a l’oferta de turisme cultural, de natura i educatiu, com és 
l’ecoturisme el qual pot contribuir a la conservació del patrimoni natural i cultural de les àrees 
naturals i rurals, i a la millora dels nivells de vida dels habitants d’aquestes àrees. L’ecoturisme 
pot disminuir la pèrdua d’explotacions agro-ramaderes actives i el conseqüent abandonament 
del camp. 
Els allotjaments turístics han de contribuir a aquest model de turisme alternatiu. La 
comercialització d’uns productes ecològics podria contribuir també en l’ecoturisme, i a més 
podria significar una millora del sector primari. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 
Valoració econòmica: 6.000 € 
Observacions: indicador 10: grau de formació de la població, indicador 14: dependència 
econòmica exterior, indicador 15: vulnerabilitat econòmica del municipi, indicador 16: 
proximitat de l’oferta comercial, indicador 17: taxa d’atur, indicador 27: immigració 
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ACTUACIÓ: 25. Estudiar la viabilitat de crear una associació que 
agrupi els diferents sectors econòmics 

Descripció:  
Per tal d’impulsar un programa de promoció econòmica cal parlar amb els diferents sectors 
(primari, secundari i terciari) i estudiar la possibilitat de crear una associació que agrupi els 
diferents sectors econòmics.  
Aquesta associació també es podria dividir per sectors per tal de treballar problemàtiques 
sectorials. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB i sector econòmic 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 2.000 € 
Observacions: Indicador 13: grau d’associacionisme local 
 

PROGRAMA: V. Potenciació del teixit social 

ACTUACIÓ: 26. Promocionar l’habitatge públic i/o més assequible 
i l’habitatge de lloguer 

Descripció:  
Actualment, s’estan construint un total de 24 pisos de compra destinats als joves de Bescanó, 
amb un preu més assequible per facilitar l’accés a l’habitatge a aquest sector de la població. 
No obstant això, no hi ha cap planificació sobre com prosseguir amb la concessió d’ajudes per 
a l’adquisició d’habitatges a un preu assequible per als joves, famílies amb menors ingressos i 
discapacitats (habitatges públics de lloguer i habitatges de Protecció Oficial). Així doncs, es 
proposa realitzar un Pla de concessió d’ajudes d’adquisició d’habitatges. 
Es proposa també fomentar el lloguer de pisos ja existents o els de nova construcció, doncs, 
els pisos de lloguer representen tan sols un 10% dels habitatges de Bescanó. 
També cal determinar els habitatges vacants de Bescanó, és a dir, aquells que estan buits 
(12% dels habitatges) i establir mesures per fomentar que es rehabilitin, si s’escau, i posar-los 
al mercat (lloguer-cedits a baix preu-compra), d’aquesta manera es contribuiria, en la mesura 
del possible, a satisfer la demanda de nous habitatges, i es reduiria la ocupació del territori. 
Terminis: Llarg  
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: Generalitat de Catalunya 
Valoració econòmica: 3000 € 
Observacions: Indicador 7: Grau de compacitat urbana, indicador 8: grau d’ocupació de 
l’habitatge, indicador 26: habitatges buits 
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ACTUACIÓ: 27. Realitzar un pla d’infraestructures i equipaments 
municipals 

Descripció:  
El municipi de Bescanó disposa de diferents equipaments municipals culturals, socials i 
esportius, i està previst realitzar-ne de nous. Però algunes associacions de tipus social han 
manifestat la manca de locals propis, o sigui destinats exclusivament a una associació o 
entitat. Per aquest motiu cal estudiar les necessitats de les entitats del municipi i les 
possibilitats que poden oferir els equipaments actuals i en previsió, tot estudiant la gestió i 
manteniment d’aquests equipaments. Per tot això cal realitzar un pla d’equipaments i 
infraestructures el qual inclogui els següents conceptes: 

• Inventari detallat dels equipaments i serveis  
• Gestió de cada equipament 
• Mancances tècniques i infraestructurals dels equipaments 
• Grau d’utilització actual (horaris, entitats, usos, etc.) 

A partir d’aquí, cal realitzar un estudi de les necessitats de les entitats del municipi, i així 
ordenar i optimitzar l’ús dels equipaments i serveis existents, de manera consensuada amb 
totes les associacions i entitats municipals. 
Al mateix temps també es pot elaborar un reglament d’usos (drets i deures) dels diferents 
equipaments públics. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB i entitats municipals 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 5000 € 
Observacions: Indicador 13: grau d’associacionisme local 

ACTUACIÓ: 28. Impulsar actuacions de cooperació i solidaritat 
global 

Descripció:  
Per tal de reduir la pobresa i els desequilibris socials dels països del tercer món, es proposa 
que l’Ajuntament doni suport i promogui les següents actuacions, entre d’altres: 

• Donar suport a les campanyes solidàries i/o promogudes per catàstrofes naturals 
• Promoure els productes del comerç just i responsable 
• Destinar un percentatge del pressupost a ajudes del tercer món 
• Promoure la creació d’una associació d’ajuda al tercer món 

Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB i entitats municipals 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: Depèn de les actuacions a realitzar 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 29. Promoure la protecció de la salut i la protecció 
social 

Descripció:  
El servei que ofereix el Centre d’Atenció Primària de Bescanó és molt bo, però de totes 
maneres cal promoure des de l’Ajuntament i el CAP les següents actuacions: 

• Campanyes de prevenció de malalties entre la gent gran i la població en general 
• Formació de cuidadors i familiars que tenen persones al seu càrrec 
• Signar el conveni entre la residència i l’Ajuntament, per oferir el servei de centre de 

dia i per una reserva de llits per assistència social 
• Campanyes de formació a l’escola sobre els hàbits alimentaris, la prevenció de 

malalties, el consum de drogues i la integració social 
• Donar suport a les persones maltractades i amb pocs ingressos econòmics 
• Augmentar la vigilància de la policia en el municipi 

Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CAP i entitats municipals 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 3000 € 
Observacions: Indicador 9: índex d’envelliment de la població, indicador 11: taxa de 
mortalitat, indicador 12: equipaments assistencials per a la gent gran 
 

PROGRAMA: VII. Valorització del patrimoni històric-cultural 

ACTUACIÓ: 30. Realitzar un projecte de restauració i valorització 
del patrimoni històric-arqueològic 

Descripció: 
Els assentaments paleolítics trobats al Puig d’en Rigau, així com el poblat ibèric del Puig d’en 
Cendra d’Estanyol, la vil·la romana de Montfullà, els castells medievals de Bescanó i d’altres 
elements d’interès com les capelles, masos preromànics, el pou de glaç de Vilanna o la barca 
de llibant, són clars exemples de l’extensa història del municipi i un dels pilars del patrimoni 
cultural del poble. 
Cal restaurar i reordenar totes les restes arqueològiques i els diferents elements d’interès a 
través de camins, plafons informatius, itineraris, neteja, etc., i dotar als diversos espais de 
miradors adreçats a l’ús arqueològic, turístic, naturalístic i de sostenibilitat ambiental.  
Terminis: Llarg 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 6000 € per al projecte i 12000 € per a l’execució 
Observacions: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

Objectiu: 

Millorar la gestió actual dels aspectes ambientals tenint en compte criteris de sostenibilitat, i 
sobretot implicant a les activitats agro-ramaderes, industrials i comercials del municipi. 
 

PROGRAMA: VIII. Control ambiental de les activitats 

ACTUACIÓ: 31. Fer un cens d’activitats del municipi 

Descripció: 
El municipi no disposa d’un cens d’activitats. El cens d’activitats és bàsic tant pel que fa al 
coneixement de les instal·lacions, com pel control de les pròpies activitats o la planificació de 
millores infraestructurals. 
Així doncs, cal realitzar un cens de totes les activitats del municipi, tant de les que es troben al 
polígon industrial de Montfullà, com al nucli de Bescanó o a la resta de pobles del terme 
municipal, i realitzar un control de les mateixes, segons s’estableix a la llei 3/1998, de 27 de 
febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i el decret 143/2003, de 10 de juny, 
de modificació del decret 136/1999 que la desenvolupa. 
Amb la realització del present cens s’han d’obtenir algunes dades que actualment es 
desconeixen i actualitzar altres dades antigues. Algunes de les dades a recollir amb el cens 
són, entre d’altres: 

- Adequació a la Llei 3/1998 
- Nombre i tipologia de focus potencialment contaminadors de l’atmosfera 
- Gestió dels residus industrials i ramaders 
- Gestió de les aigües residuals 
- Consum de recursos naturals 
- Emmagatzematge de combustibles (gas propà, gas-oil, etc.) 
- Matèries primeres utilitzades 

Amb aquesta actuació, també es podrien detectar abocaments incontrolats tant d’aigua com 
de residus i atmosfera, i instar a les empreses a l’adequació de les respectives activitats a les 
normatives ambientals vigents. 
Termini: Curt 
Periodicitat: 5 anys 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG, DMAH 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 12.000 € 
Observacions: Indicador 18: qualitat ambiental de les activitats econòmiques, indicador 28: 
explotacions agro-ramaderes 
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ACTUACIÓ: 32. Seguiment i control dels residus agrícoles-
ramaders 

Descripció: 
Segons dades del cens ramader de 1999, al municipi de Bescanó hi ha 77 explotacions 
ramaderes, principalment dedicades a l’aviram i al bestiar boví, a les conilles mares i al porcí. 
No obstant, no es disposa de dades de producció de residus ramaders al municipi de 
Bescanó, així com tampoc s’efectua cap control del destí d’aquests residus. 
La necessitat d'assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins, fems, 
gallinassa, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, compost, 
fertilitzants amb nitrogen mineral, etc) per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats 
procedents de fonts agràries, ha portat a desenvolupar nombroses disposicions legals la 
darrera de les quals ha estat el Decret 220/2001. 
Aquest decret regula els procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions 
ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats a Catalunya i es troba en fase de desplegament. 
El Decret 220/2001 estableix les següents obligacions: totes les explotacions ramaderes 
(exceptuant les que no comercialitzin la seva producció) han de disposar i aplicar un Pla de 
gestió de dejeccions ramaderes i portar un Llibre de gestió. 
Aquesta acció pretén que l’Ajuntament asseguri el compliment de la normativa aplicable en 
matèria de dejeccions ramaderes mitjançant la sol·licitud dels pertinents plans de gestió de 
dejeccions ramaderes i llibres de gestió. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, DARP 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 4000 € 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 33. Seguiment i control dels abocaments d’aigües 

residuals 
Descripció: 
No existeix cap caracterització de les aigües residuals de Bescanó, si bé majoritàriament es 
tracta d’aigües residuals d’origen domèstic i de serveis (de baixa càrrega contaminant) i per 
tant, que no presentaran problemes de tractament un cop l’EDAR estigui construïda. Les 
aigües residuals d’origen industrial són les que poden tenir una potencial incidència ambiental. 
Aquestes són generades principalment per les indústria són conduïdes principalment a la 
xarxa de sanejament de Salt. 
No obstant, no es disposa de dades de les inspeccions realitzades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en matèria d’inspeccions a les activitats que aboquen a llera pública ni a col·lector i 
l’Ajuntament tampoc efectua cap control dels abocaments. 
En aquesta acció es proposa que l’Ajuntament sol·liciti de manera periòdica els resultats 
analítics de les inspeccions fetes a les diverses indústries del municipi així com també d’altres 
activitats inspeccionades per tal de poder actuar pertinentment. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ACA 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 2000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 34. Creació i aprovació d’una ordenança per a la 
gestió dels residus de la construcció 

Descripció: 
A Bescanó, no es disposa de dades de producció de residus de construcció-demolició del 
municipi, a excepció de les runes i terres que són portades a la deixalleria de Salt. 
Els impactes que la construcció d’un edifici té sobre el medi ambient abasten des de la 
fabricació dels materials fins a la gestió dels residus del seu enderroc, passant per la fase de 
construcció i d’ús de l’edifici. 
Es proposa, doncs, un major control per part de l’Ajuntament, amb una regulació addicional a 
la d’atorgament de les llicències municipals d’obres. D’aquesta forma, s’elaboraria i 
implantaria l’Ordenança Municipal de residus de la construcció, que regulés la gestió 
controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció generats en les obres 
d’enderrocament, construcció i excavació. L’Agència de Residus de Catalunya disposa d’una 
proposta de model d’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció.  
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 2000 euros 
Observacions: - 
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PROGRAMA: IX. Millora de la gestió de l’aigua 

ACTUACIÓ: 35. Optimització de l’aigua abastada 

Descripció: 
La xarxa de distribució d’aigua té una antiguitat de 20 anys en la major part del nucli de 
Bescanó i és recent a Vilanna (2001) i a Mas Llunès (2003-2004). Al nucli de Montfullà 
l’antiguitat és de 10 anys i al Polígon Industrial de 6 anys. Això implica que no hi hagi massa 
pèrdues locals d’aigua a causa de l’antiguitat de la xarxa, si bé no es disposa de cap estudi 
d’aquestes pèrdues, sinó que aquestes s’estimen en un 18% pel nuclis de Bescanó, Montfullà, 
Vilanna i el Polígon Industrial.  
Així doncs, ja que actualment no es disposa d’un valor d’aigua lliurada al municipi ni de cap 
valoració de les pèrdues d’acord amb les dades facilitades per la companyia de subministrament, 
en aquesta acció es proposa realitzar un .estudi per conèixer les pèrdues reals d’aigua a la xarxa 
d’abastament de Bescanó així com també impulsar un control sistemàtic de la xarxa de distribució 
que permeti la detecció de fuites i filtracions i asseguri un bon manteniment de les instal·lacions. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Contínua 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, PRODAISA 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 18.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 36. Creació de dipòsits de reserva d’aigua en els 
nuclis no connectats a la xarxa d’abastament 

Descripció: 
Els nuclis del municipi de Bescanó que estan connectats a la xarxa de sanejament, (Bescanó, 
Montfullà, Vilanna, així com també el Polígon Industrial de Montfullà i Mas Llunès) disposen de 
suficient reserva (autosuficiència) en els seus dipòsits. Els nuclis on l’aigua procedeix de fonts 
pròpies, no existeixen aquestes reserves.  
Mitjançant aquesta acció es proposa dimensionar els dipòsits d’aigües de reserva dels nuclis 
on existeix amb una capacitat que permetés, en cas de ser necessari, abastar els nuclis no 
connectats. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, PRODAISA 
Fonts de finançament: PRODAISA 
Valoració econòmica:- 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 37. Realitzar un inventari complet de tots els pous del 

municipi 
Descripció: 
En termes generals hi ha una manca de coneixement dels pous actius del municipi. Només es 
disposa d’informació dels pous inscrits al registre d’aigües, dades que en la major part dels 
casos és incompleta o no està actualitzada. Aquest fet impossibilita conèixer el consum real 
d’aigua del municipi, el consum per habitant, etc. 
Es proposa realitzar un inventari de tots els pous del municipi en el qual ha de constar: 

- Cabals d’extracció 
- Qualitat de l’aigua (mitjançant analítiques) 
- Ús de l’aigua del pou 
- Propietari 

Un cop es coneguin les dades anteriors, caldrà procedir a legalitzar tots aquells pous que no 
disposin del permís corresponent. A més, caldrà planificar i controlar les captacions per tal de 
minimitzar l’efecte sobre l’aqüífer. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, Comunitat d’Usuaris d’Aigües, ACA 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 6.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 38. Reforma del sistema tarifari de l’aigua 

Descripció: 
Al municipi de Bescanó el sistema tarifari de la companyia subministradora és unitari, i per 
tant, no diferencia la tipologia d’usuaris (domèstic, industrial, comercial i municipal). Aquest fet 
impossibilita el coneixement exacte dels consums sectorials així com una avaluació dels 
sectors amb major creixement del consum, informació important a l’hora de realitzar el Pla de 
Seguiment del PALS. 
A més, cal tenir en compte que el Departament de Medi Ambient i Habitatge està estudiant la 
implantació d’una tercera tarifa per tal que aquells que consumeixin més paguin un cànon de 
l’aigua més elevat. 
Aquest replanteig del sistema tarifari de l’aigua, a més, podria millorar la distribució del cost de 
l’aigua (actualment unitària), d’acord amb una distribució que fomenti l’estalvi de l’aigua. Així 
doncs, caldria estudiar els trams adients de preus de l’aigua respecte el consum, per tal de 
penalitzar els consums irresponsables o de luxe. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, PRODAISA 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 9.000 € 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 39. Seguiment i control de la posada en funcionament 
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals  

Descripció: 
Actualment el destí de les aigües residuals de Bescanó conduïdes per la xarxa de 
clavegueram del municipi és la Llera del Riu Ter sense que siguin tractades. Si bé es tracta 
d’aigües d’origen domèstic, aquest pot provoca i provoca episodis de contaminació del riu Ter, 
principalment per augment de la seva càrrega contaminant. 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat un projecte (maig de 1999) per a la construcció 
d’una EDAR a Bescanó (en concret a Montfullà) així com també la construcció d’un col·lector 
en alta des de l’actual punt d’abocament fins a la EDAR. L’EDAR que actualment està en fase 
de construcció tindrà tres fases de depuració: pretractament, tractament primari i tractament 
secundari. Actualment aquestes obres ja s’han finalitzat. 
L’acció proposada pretén que l’Ajuntament faci el seguiment de les proves inicials de l’EDAR 
per tal que aquesta pugui entrar en funcionament el més aviat possible. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ACA. 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: inclòs al pressupost municipal 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 40. Desconnexió dels diversos sistemes de rec 
privats presents al nucli de Bescanó 

Descripció: 
Dins el nucli de Bescanó existeixen diversos recs utilitzats en els horts d’algunes cases. 
Aquests recs estan connectats a la xarxa de clavegueram, de manera que en diverses 
ocasions el cabal d’aigua de la xarxa augmenta a causa de les aigües de rec, saturant-la fins i 
tot en algunes ocasions. 
Durant la consturcció de l’EDAR de Montfullà ja s’han desconnectat alguns recs, però encara 
en queden alguns que aquests fan augmentar puntualment el cabal abocat i a més, en ser 
aigües clares, la càrrega contaminant de l’aigua queda diluïda i pot arribar a ser inferior que 
els paràmetres de disseny de l’estació depuradora. 
Així doncs, en una primera fase, cal realitzar un estudi dels recs presents al nucli de Bescanó 
i, en una segona fase, planificar la seva desconnexió. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, PRODAISA 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: - 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 41. Estudi per a una xarxa separativa d’aigües 

pluvials i residuals 
Descripció: 
Les aigües que provenen de la pluja no se separen al municipi de Bescanó, a excepció del 
col·lector del carrer Major, i entren a la xarxa de clavegueram amb totes les aigües residuals 
que es produeixen en el municipi. Això implica que no es poden reutilitzar les aigües pluvials i 
a més, s’augmenta el volum d’aigua residual generada. 
En aquesta acció es proposa realitzar un estudi de separació de les aigües residuals de les 
aigües de pluja, la qual cosa permetria reutilitzar aquestes últimes en el rec dels equipaments 
municipals i a més es reduiria el cabal de l’aigua residual urbana a tractar a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals que properament serà posada en funcionament a Montfullà. 
Aquesta acció, a més, evitaria la problemàtica actual de saturació de la xarxa d’aigües 
residuals en èpoques de fortes pluges. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ACA 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 18.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 42. Realitzar un cens de fosses sèptiques al municipi 

Descripció: 
Part del terme municipal no disposa de xarxa de clavegueram, de manera que les aigües 
residuals generades tenen com a destí fosses sèptiques que després s’han de buidar amb un 
camió cisterna i conduir cap a una depuradora on es puguin tractar segons la tipologia 
d’aigües residuals. 
Aquest tipus de dipòsits soterrats, sovint anys enrera, no es legalitzaven i no estaven 
subjectes a permís o control i d’altres vegades tampoc es tenia gaire cura de procurar la seva 
estanqueïtat, esdevenint potencials focus de contaminació per a les aigües del subsòl. 
No es disposa de dades de controls realitzats per l’Agència Catalana de l’Aigua de les fosses 
sèptiques i es desconeix si n’hi ha que funcionen sense autorització.  
Es destaca la presència de diverses granges i explotacions ramaderes al municipi, alguna de 
les quals ha estat denunciada per contaminació de l’aqüífer, i en conseqüència, per 
contaminació de l’aigua de pou.  
Es proposa realitzar un cens de totes aquelles finques que disposen de fossa sèptica a partir 
del qual es podria controlar la seva correcta impermeabilització, especialment en els casos on 
existeix un pou de captació d’aigua proper, per la possible contaminació d’aquestes aigües. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 9.000 € 
Observacions: - 
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PROGRAMA: X. Millora de la gestió de residus 

ACTUACIÓ: 43. Implantació de la recollida selectiva de matèria 
orgànica a tots els nuclis de Bescanó 

Descripció: 

A Bescanó es realitza recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers mitjançant 
contenidors específics distribuïts a tots els nucli del municipi (a excepció d’Estanyol, on no hi 
ha contenidor de paper i cartró) i també a través de la Deixalleria Mòbil. Encara no s’ha posat 
en marxa la recollida selectiva de matèria orgànica, prevista per a l’any 2005 segons el 
Consell Comarcal del Gironès. 

Així doncs, cal implantar la recollida selectiva de matèria orgànica a tots els nuclis de Bescanó. 
Per a fer-ho, cal planificar: 

• Nombre de contenidors necessaris i capacitats idònies per la recollida a la vorera 

• Freqüència de recollida 

• Recorregut òptim per a la recollida  

La implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica ha d’anar acompanyada d’una 
campanya de conscienciació ciutadana, des del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Bescanó 
amb l’objectiu d’oferir als ciutadans informació sobre la recollida selectiva de la matèria 
orgànica i així afavorir la participació ciutadana i difondre el coneixement dels beneficis 
ambientals que en resulten. 

Un cop implantada la recollida selectiva de matèria orgànica cal fer un seguiment de 
l’eficiència de la recollida per tal de realitzar més campanyes informatives en aquelles zones 
on aquesta sigui inferior. 

Termini: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG 

Fonts de finançament: CCG 

Valoració econòmica: inclòs en el pressupost municipal 

Observacions: Indicador 2: Producció neta de residus, indicador 24: valorització en origen 
dels residus municipals 

ACTUACIÓ: 44. Realització d’una campanya de compostatge 
casolà 

Descripció: 
Actualment no es realitza cap actuació de compostatge dels residus verds de la jardineria 
municipal ni dels recollits a la deixalleria al propi municipi. 
En primer lloc es proposa que l’Ajuntament incorpori, en els parcs i jardins municipals, 
compostadors que permetin fer el compostatge dels residus verds de la jardineria municipal. 
En segon lloc, es proposa fomentar el compostatge dels residus verds als espais verds 
privats. 
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Per tal de potenciar la correcta gestió de residus, es pot engegar una campanya de compostatge 
casolà, gestió que es pot realitzar a tot tipus de cases mitjançant compostadors, fàcils d’utilitzar. 
Aquesta campanya constaria de la seva difusió mitjançant tríptics, realització de tallers 
d’informació, assessoraments a domicili, informació i documentació sobre compostatge disponible 
a l'Ajuntament, manual de compostatge casolà, etc. 
És una bona eina de motivació per a tot el ventall d’edats de la població de Bescanó perquè 
dóna la possibilitat d’observar el procés de la descomposició de la matèria orgànica, mostra el 
cicle de la matèria i l’aprofitament d’aquestes fraccions. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG 
Fonts de finançament: CCG 
Valoració econòmica: 3.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 45. Substitució del servei de recollida de voluminosos 
dels contenidors a la recollida domiciliària 
d’aquests 

Descripció: 
Es consideren residus voluminosos tots aquells residus que es generen a la llar i que pel seu 
volum no es poden dipositar en els contenidors de carrer, o bé que per a un particular és difícil 
dur-los fins la deixalleria. 
Per aquest motiu, l’empresa Rec. Marcel Navarro i fills, S.L., de Llagostera, realitza un servei 
gratuït de recollida de voluminosos. El servei de recollida es realitza cada primer i tercer 
dimecres de mes, a banda de la recollida de voluminosos realitzada per la deixalleria. 
Els punts de recollida d’aquests residus voluminosos són els entorns dels contenidors de 
rebuig. Així doncs, si quelcom vol desprendre’s d’un residu voluminós no és necessari 
efectuar cap trucada telefònica, sinó simplement deixar-lo al costat d’un contenidor de rebuig. 
Aquesta acció pretén modificar el sistema de recollida de voluminosos i de trastos vells, per tal 
que aquests no s’acumulin als voltants dels contenidors. Així doncs, es proposa que els 
particulars que vulguin desprendre’s d’algun residus voluminosos o trasto vell hagin de 
realitzar una trucada telefònica i així evitar que els residus estiguin al carrer i a més això 
suposa un benefici dels particulars, ja que només han de deixar el residu a l’entrada de casa. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, Rec. Marcel Navarro i fills, CCG 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 1.200 € 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 46. Implantació de recollides selectives a grans 

generadors 
Descripció: 
El municipi de Bescanó realitza recollida selectiva per a diverses fraccions de residus, 
principalment a través de contenidors o bé mitjançant la Deixalleria de Salt i la Deixalleria 
Mòbil. 
Aquesta acció pretén implantar la recollida selectiva a grans generadors de residus 
(comerços, restaurants, mercat, etc.) de manera gradual. Així doncs, en primer lloc caldrà 
avaluar per quines fraccions es vol començar així com també en quins centres començar.  
Aquesta acció ha d’anar acompanyada d’una campanya de sensibilització per tal que els 
agents implicats (principalment treballadors dels centres on s’implanti aquesta mesura) 
col·laborin en fer efectiva aquesta acció. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG 
Fonts de finançament: CCG 
Valoració econòmica: variable en funció de la implantació 
Observacions: Indicador 2: Producció neta de residus, indicador 24: valorització en origen 
dels residus municipals 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Ambientalització de l’organització i gestió municipal 

Objectiu: 

Que l’Ajuntament i els serveis municipals actuïn de manera que siguin uns bons exemples de 
gestió ambiental, i que incentivin als ciutadans a millorar també el seu comportament, 
afavorint uns hàbits més respectuosos amb el medi i amb menor generació d’impactes sobre 
aquest. 
 

PROGRAMA: XI. Control i gestió ambiental municipal 

ACTUACIÓ: 47. Aplicar un programa informàtic del control de la 
despesa energètica municipal 

Descripció: 
El municipi no disposa de cap control de la despesa energètica municipal. El programa 
informàtic WinCEM de Comptabilitat Energètica Municipal, desenvolupat per l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) permet conèixer de forma ràpida i còmoda els consums energètics 
municipals i, per tant, corregir aquells consums excessius de les dependències municipals o 
serveis municipals que difícilment serien detectables sense cap suport informàtic. També 
permet ampliar la gestió de l’energia a les instal·lacions o serveis públics que són gestionats 
per altres entitats en règim de concessió o per convenis, formalitzant un protocol d’intercanvi 
d’informació.  
Les principals funcions del programa informàtic WinCEM són: 
- Obtenció de gràfiques d’evolució del consum energètic en diferents dependències i 

instal·lacions d’enllumenat públic 
- Control de sobreconsums  
- Comparació del consum energètic per centres 
- Importació automàtica de facturació 
- Simulació de tarifes  
- Sistemes d’alarmes 
 
Actualment hi ha més de 200 institucions catalanes i de la resta de l’estat espanyol 
(Ajuntaments, Consells Comarcals, empreses privades, etc.) que disposen del programa 
informàtic WinCEM. 
Cal doncs formar una persona de l’Ajuntament o una persona externa que pugui utilitzar 
aquest programa amb l’ajuda de l’ICAEN 
Terminis: Curt  
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ICAEN 
Fonts de finançament: ICAEN 
Valoració econòmica: 1.800 € anuals 
Observacions: Indicador 3: consum net d’energia 
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ACTUACIÓ: 48. Control dels consums municipals d’aigua 

Descripció: 
L’Ajuntament de Bescanó desconeix el volum d’aigua consumit i no en porta cap control, ja 
que gràcies a una concessió a l’empresa PRODAISA l’Ajuntament no paga l’Aigua consumida. 
Aquest fet, no ha de ser un impediment perquè des de l’Ajuntament es sol·liciti periòdicament 
a PRODAISA els consums d’aigua en les dependències i serveis municipals.  
D’aquesta manera, i mitjançant un control informàtic dels consums, es podrà detectar en 
quines dependències i/o serveis hi ha un major consum d’aigua, els pics de consum i d’altres 
anomalies. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ACA  
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 500 euros 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 49. Creació d’una base de dades de gestió 
ambiental municipal 

Descripció: 
Des de l’Ajuntament de Bescanó es porta un control de diferents aspectes de la gestió 
municipal, però molts d’ells són encara en format paper, amb els conseqüents problemes que 
pot comportar un canvi de personal, la dificultat que comporta buscar la informació arxivada o 
la comparació de dades, etc. 
Així doncs, cal elaborar una base de dades en suport informàtic on hi figuri la diferent 
informació sobre la gestió ambiental del municipi, on entre d’altres, hi hauria de constar 
informació relativa a: 

- Llicències d’activitats: estat d’adequació a la LIIAA, tràmits, documentació pendent, 
etc. 

- Consums municipals: aigua, llum, gas, carburants, etc. 
- Permisos concedits de connexió a xarxa de sanejament 
- IAE 
- Denúncies/queixes rebudes a l’Ajuntament 
- Nous censos, registres, etc. derivats de les actuacions del PALS 
- etc. 

Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 6.000 € 
Observacions: - 
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ACTUACIÓ: 50. Elaboració d’un cens de les despeses 
mediambientals de l’Ajuntament 

Descripció: 
Tal com estableix la Llei general pressupostària, l’Ajuntament de Bescanó elabora els 
pressupostos municipals per partides pressupostàries. Així doncs, no és fàcil identificar quina 
és la partida pressupostària per cada àrea de gestió i per tant es desconeix quines són les 
despeses en medi ambient, ja que aquests es troben dins de diferents partides 
pressupostàries. 
Amb l’elaboració d’un cens de totes aquelles activitats o actuacions de caire mediambiental de 
les diferents àrees de l’Ajuntament, es podrà determinar quina és la despesa econòmica que 
es destina als temes mediambientals. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 600 € 
Observacions: Indicador 19: despesa municipal en matèria de sostenibilitat 
 

PROGRAMA: XII. Ambientalització dels serveis municipals 

ACTUACIÓ: 51. Aplicar mesures d’estalvi en les dependències i 
serveis municipals 

Descripció: 
Anar substituint i implementant aparells i mesures d’estalvi d’aigua i energia en les 
dependències i serveis municipals (bombetes de baix consum, balastos electrònics,  polsadors 
temporalitzats a les aixetes i dutxes, etc.). 
Com a element de motivació, es poden establir fites d’estalvi d’aigua i energia a cada edifici o 
equipament, i donar-ho a conèixer als seus usuaris. 
En l’enllumenat públic anar substituint les bombetes incandescents o de vapor de mercuri per 
bombetes de vapor de sodi, quan les bombetes es fonguin. Substituir les làmpades que 
provoquen una elevada contaminació lumínica en enllumenat públic (tipus globus, etc.) per 
altres més adients, amb protectors superiors. 
En la realització de nous projectes constructius, posar bombetes de baix consum i de baixa 
contaminació lumínica. 
Terminis: Mig  
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ICAEN 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: inclòs dintre la partida pressupostaria de la compra de nous 
components lumínics i d’aigua, i en la realització de nous projectes (3.000 € anuals) 
Observacions: Indicador 3: consum net d’energia 
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ACTUACIÓ: 52. Continuar l’estudi i instal·lació de plaques solars 
en els nous edificis municipals 

Descripció: 
Actualment, l’energia solar és una font d’energia renovable tècnica i econòmicament viable. 
L’ajuntament de Bescanó va encarregar l’any 2000 l’estudi de la viabilitat per instal·lar plaques 
solars per escalfar l’aigua calenta sanitària al pavelló d’esports, al camp de futbol i al CEIP Dr. 
Sobrequés. En l’actualitat el pavelló i el camp de futbol ja utilitzen aquest recurs com a font 
energètica i està en projecte iniciar les obres d’instal·lació de plaques solars al CEIP Dr. 
Sobrequés durant el 2004. 
Així doncs, es proposa incloure l’estudi de viabilitat de la instal·lació de plaques solars en el 
projecte de construcció dels nous edificis municipals, principalment per a l’Aigua Calenta 
Sanitària, i en el cas de ser viable encarregar la instal·lació d’aquestes plaques i fer-ne un 
seguiment. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, ICAEN 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 3.000 € (increment de projecte) 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 53. L’Ajuntament ha de ser un exemple de bones 
pràctiques ambientals  

Descripció: 
Establir recomanacions i instruccions, senzilles i concretes, per tal de millorar la gestió 
ambiental de l’Ajuntament i les dependències municipals, pel que fa a:  

- L’ús racional del paper (estalviar paper) 
- L’ús del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius 

amb el medi ambient 
- Integrar criteris ambientals en les compres públiques (materials reciclables, d’origen 

reciclat, no tòxics, etc.), mitjançant el seguiment d’un protocol sobre quins són els 
criteris mediambientals a seguir en les compres realitzades per l’Ajuntament 

- Minimització dels residus i recollida selectiva a les dependències municipals: 
instal·lació de contenidors dins l’ajuntament i altres edificis municipals 

- Utilització d’unes lluminàries eficients energèticament 
- Aprofitar al màxim la llum natural 
- Fomentar en el sistema de concursos públics l’atorgament de punts per empreses amb 

sistemes de gestió ambiental o que ofereixin productes més sostenibles en la seva 
oferta 

- Establir un programa de reg amb criteris d’eficiència i aprofitament d’aigües depurades 
i amb la sembra d’espècies xeròfites, sistemes de reg que utilitzen menys aigua, 
limitacions dels espais amb gespa i creació d'espais amb espècies herbàcies i 
arbustives mediterrànies. 

- Incorporar, sempre que sigui possible, l’ús de materials reciclats en les obres 
públiques. 
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Terminis: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: AB 
Valoració econòmica: 1.200 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 54. Establir un protocol sobre els criteris 
ambientals a seguir en les compres de 
l’Ajuntament 

Descripció:  
Cal que l’Ajuntament faci un protocol on s’estableixin els criteris mediambientals que s’han de 
seguir tant en les compres pel propi edifici de l’Ajuntament o altres edificis municipals, com pel 
mobiliari urbà.  
Per a la creació del protocol es pot seguir la “Guia de Compres Públiques Ambientalment 
Correctes”, publicada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
A més, l’Ajuntament també ha d’establir els requisits que han de complir les empreses 
subcontractades des de l’Ajuntament pel què fa als mètodes i materials utilitzats, a la gestió 
dels residus, etc., mitjançant la incorporació de criteris ambientals en els plecs de condicions 
tècniques i/o contractes amb les empres externes. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, DMAH 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 1.000 € 
Observacions: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

Objectiu: 

Aconseguir una major sensibilització ambiental en tots els sectors i grups socials del municipi, així 
com fomentar la participació ciutadana en les decisions municipals. 
 

PROGRAMA: XIII. Foment de la participació ciutadana a partir de la 
informació i la pedagogia participativa  

ACTUACIÓ: 55. Creació d’un fòrum permanent de participació 
ciutadana 

Descripció:  
A Bescanó hi ha a l’entorn de 40 entitats, amb objectius diversos com és la pràctica de 
l’esport, el contacte amb la natura, la realització d’activitats de caire festiu i/o cultural, etc. 
Cadascuna d’aquestes associacions, es troba periòdicament, però no es realitzen reunions del 
conjunt d’entitats on es puguin valorar diferents aspectes del municipi, tot i que es disposi de 
l’espai on fer-ho, l’hotel d’entitats de Bescanó. En les entitats hi són representats diferents 
sectors i punts de vista del habitants del municipi, i per tant són un punt clau per debatre 
aquells temes que afecten al municipi. 
Des de l’Ajuntament s’ha de fomentar i afavorir la reunió periòdica de les associacions del 
municipi, i de la resta de ciutadans que estiguin interessats en participar-hi, tot i no pertànyer a 
cap associació, per debatre aquells temes que afectin al municipi per tal de que des de 
l’Ajuntament es conegui i es tingui en compte la opinió de la ciutadania alhora de prendre 
decisions. 
A partir d’aquestes reunions cal crear una associació formada per partits polítics, entitats 
culturals, esportives i socials, i ciutadans la qual sigui la impulsora de l’aplicació del PALS i el seu 
seguiment. 
Terminis: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, entitats. 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 300 € 
Observacions: Indicador 13: grau d’associacionisme local 
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PROGRAMA: XIV. Promoure el coneixement i respecte pel patrimoni i 
la natura 

ACTUACIÓ: 56. Promoure itineraris i activitats de descoberta de 
l’entorn natural 

Descripció: 
El municipi de Bescanó disposa d’un patrimoni natural i cultural en molt bon estat i amb una 
diversificació de zones i elements important. Actualment no existeixen recorreguts senyalitzats 
per descobrir l’entorn natural. 
Cal que des de l’Ajuntament es promoguin itineraris i activitats de descoberta de manera que 
hi hagi una continuïtat dels camins i de la senyalització tant en l’àmbit municipal com 
supramunicipal. Cal però, tenir una especial cura amb l’entorn alhora de buscar les diferents 
propostes i senyalitzar-les de manera adequada. 
Actualment el Consell Comarcal del Gironès està realitzant l’inventari de camins de Bescanó, 
el qual servirà de partida per a la realització d’aquesta actuació. 
D’aquesta manera els ciutadans i els forans podran contemplar els diferents tipus de 
paisatges i zones de què disposa el municipi. Els recorreguts poden tenir dificultats diferents i 
poden ser per anar en bicicleta o a peu. A més, es pot aprofitar la ruta del carrilet per crear la 
xarxa de camins i donar-los a conèixer. 
Cal que una vegada s’hagin realitzat els itineraris i s’hagin senyalitzat correctament, es faci 
difusió de les diferents propostes als habitants i a les diferents entitats de senderisme de 
Catalunya. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, entitats 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 6.000 € inicial / 3.000 € / any manteniment 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 57. Fer el disseny i la redacció d’un tríptic o fulletó 
amb un itinerari del patrimoni natural, cultural i 
històric 

Descripció: 
El municipi de Bescanó té un important patrimoni cultural, natural i històric, el qual és objecte 
de descoberta tant pels mateixos conciutadans com pels nens de l’escola, els veïns d’altres 
pobles i els turistes.  
Per aquest motiu, es proposa formular un projecte de disseny i redacció d’un tríptic o fulletó 
amb diferents itineraris del patrimoni cultural, natural i històric. Així mateix es podrà 
confeccionar un vídeo i un CD pedagògic per als nens del poble i dels voltants. 
Es planteja la definició rutes i l’execució de projectes d’adequació i senyalització 
Aquest projecte informarà dels valors culturals, històrics i alhora naturals de Bescanó, així com 
dels seus serveis. Caldrà doncs definir les característiques d’aquest fulletó mitjançant un 
document que aprovi el ple municipal.  
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Termini: Llarg  
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Baixa 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, CCG, DdG 
Fonts de finançament: DdG “del Pla a l’Acció” 
Valoració econòmica: 5.000 €    
Observacions: - 
 

PROGRAMA: XV. Conscienciació i educació ambiental 

ACTUACIÓ: 58. Fomentar un programa d’educació ambiental a 
l’escola 

Descripció: 
La conscienciació i educació ambiental de la població és necessari a tots nivells. Una bona 
educació ambiental als nens fa que aquesta educació arribi fàcilment a les famílies amb qui 
conviuen. A més, és important començar a educar la població des de petits per tal de 
començar a tenir uns valors de respecte cap a la natura i de conducta activa cap a la 
preservació del medi. 
També és bo començar a agafar uns hàbits de bona conducta i de bona gestió ambiental en 
estalvi d’aigua, recollida selectiva i eficiència energètica. 
L’ajuntament de Bescanó organitza i subvenciona als cursos de cicle mitjà i superior de 
primària una sèrie d’activitats de descoberta de l’entorn. Cal que l’Ajuntament continuï 
potenciant l’educació ambiental dels més petits a l’escola mitjançant un programa de treball 
durant tot el curs pels diferents nivells. Tots aquests temes també es poden treballar al casal 
d’estiu i mitjançant activitats puntuals organitzades per l’Ajuntament. 
L’escola de Bescanó també té la possibilitat de formar part del programa d’escoles verdes de 
la Generalitat de Catalunya. 
Terminis: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, escoles i DMAH 
Fonts de finançament: -  
Valoració econòmica: 1.000 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 59. Fomentar un programa de sensibilització i 
educació ambiental als diferents sectors 
econòmics del municipi  

Descripció: 
Per tal que el municipi es dirigeixi cap a la sostenibilitat cal que tots els sectors econòmics i 
socials de la població tinguin la informació i la formació necessària per encaminar-se cap 
aquest model de desenvolupament. És per aquest motiu que és necessari dissenyar un 
programa de sensibilització i educació ambiental i difondre’l entre tota la població. 
Aquest programa pot incloure campanyes de sensibilització orientades als comerciants, 
restauradors i als industrials envers la reducció d’embalatges innecessaris (compra de 
productes amb envasos grans, separació de residus, etc.), l’estalvi d’aigua, l’eficiència 
energètica, la compra de productes ecoetiquetats, etc. 
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Donar informació a les empreses sobre les diferents eines de gestió ambiental tant de 
compliment de normativa (com pot ser la nova llei d’activitats) com de millora ambiental 
(sistemes de gestió ambiental). Cal potenciar la col·laboració entre el Departament de Medi 
Ambient i el sector empresarial per a millorar la seva gestió ambiental: diagnòstics ambientals 
orientats a la minimització, programes de descontaminació gradual, subvencions, distintius de 
garantia de qualitat ambiental i etiquetes ecològiques europees, sistemes d’ecogestió, 
desgravacions fiscals, etc. 
Aquest programa també ha d’incloure les bones pràctiques agrícoles i ramaderes, com a eina 
de conscienciació ambiental dirigida al sector primari, així com les mesures d’estalvi d’aigua. 
Algunes de les mesures a potenciar són: 

- Fomentar les pràctiques agrícoles tradicionals de secà per evitar la implantació 
progressiva del regadiu, ambientalment molt més agressiu.  

- Impulsar la ramaderia extensiva davant la intensiva entre els propietaris, mitjançant, si cal, 
la implantació d’estratègies comunals de pastoreig. 

- Evitar l’aplicació de fertilitzants i fitosanitaris 
- Fomentar la implantació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Plans 

d’Ordenació Forestal (POF) en totes aquelles finques del municipi no gestionades. 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge disposa de diferents programes com és el 
“Programa per al foment de la bona gestió de les dejeccions ramaders” i el Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca promou un programa de mesures d’estalvi d’aigua, que 
permet als agricultors fer una gestió acurada de les aportacions d’aigua als conreus amb una 
actualització diària via Internet que facilita el DARP i el Servei de Meteorologia de Catalunya. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB i entitats. 
Fonts de finançament: DdG “Campanya d’ajuts per a l’organització de jornades sobre medi 
ambient” 
Valoració econòmica: depèn del tipus de campanya (partida anual d’uns 1.200 € aprox.) 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 60. Fomentar un programa de sensibilització i 
educació ambiental als ciutadans  

Descripció: 
Cal també, fomentar campanyes de sensibilització orientades a la ciutadania envers els 
següents aspectes, entre d’altres:  
• la reducció del consum d’aigua: instal·lació de reguladors de cabal, sembra d’espècies 

autòctones amb baixes necessitats hídriques, etc. 
• el reciclatge de residus domèstics: utilització de contenidors de recollida selectiva, així 

com també de la deixalleria de Salt i la deixalleria mòbil, realització de compostatge, etc. 
• la reducció d’embalatges innecessaris en la compra: compra “a granel”, no comprar 

productes envasats amb porexpan, utilització del cistell de la compra, etc.,  
• l’estalvi energètic: utilització de combustibles més nets i bombetes de baix consum, 

l’eficiència dels aïllaments, etc. 
• Mobilitat: anar a peu o en bicicleta i la utilització del transport públic, etc. 
• Soroll: fer un bon ús del vehicle, etc. 
• Medi Natural: respecte als incendis forestals i l’ús públic dels boscos, etc. 
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Últimament, s’han realitzat iniciatives de conscienciació ambiental a les festes d’alguns 
municipis com és la utilització del got reutilitzable. A Bescanó també es poden portar a terme 
aquest tipus d’iniciatives de sensibilització en els diferents actes que organitza l’Ajuntament i 
les comissions municipals. 
Termini: Llarg 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB, entitats. 
Fonts de finançament: DdG “Campanya d’ajuts per a l’organització de jornades sobre medi 
ambient” 
Valoració econòmica: 1.200 € 
Observacions: - 

ACTUACIÓ: 61. Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental entre el personal de l’Ajuntament i les 
dependències municipals 

Descripció: 
Per últim, cal realitzar un programa de sensibilització i educació ambiental dirigit al personal 
de l’Ajuntament i per totes aquelles persones que tenen una relació directa o indirecta amb 
aquest organisme municipal. El programa ha d’incorporar bones pràctiques ambientals i ha 
d’establir recomanacions i instruccions, senzilles i concretes, per tal de millorar la gestió 
ambiental de l’Ajuntament i les dependències municipals.  
Els continguts del programa s’han d’enfocar cap a l’ús racional del paper (estalviar paper), l’ús 
del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi 
ambient, realitzar compres de materials reciclables o reciclats i no tòxics, reduir la generació 
de residus i realitzar la recollida selectiva, apagar la llum quan no s’utilitzin les dependències, 
fer un bon ús de l’aigua, no malmetre l’entorn natural, etc. 
Terminis: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AB 
Fonts de finançament: -  
Valoració econòmica: 600 € 
Observacions: - 
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5. Temporalització i priorització del Pla d’Acció Local 
A continuació, s’exposa la temporalització i priorització del Pla d’Acció Local per a la 
sostenibilitat de Bescanó per a cada una de les línies estratègiques i programa 
d’actuació. 
 
A Incorporació de criteris ambientals en l'àmbit urbà 

I Valorització de l’espai urbà 
 Actuacions Prioritat Termini Periodicitat Cost (€) 
6 Elaboració del Pla de Protecció Civil Municipal Alta Curt Anual - 
4 Realitzar un mapa de capacitat acústica Alta Curt cada 5 anys 6000 

1 Inventariar i organitzar la documentació relacionada 
en el planejament i plans derivats Mitjana Mig Puntual 20000 

5 Realitzar una campanya de control de soroll de 
vehicles Mitjana Mig Anual 10000 

2 Realitzar un estudi de millora de la mobilitat i 
accessibilitat Mitjana Llarg Puntual 18000 

3 Portar un major control dels animals de companyia Baixa Curt Continuada 4700 
II Sostenibilitat en l'àmbit urbà 
7 Adequació de la planificació urbanística Alta Curt Continuada 1200 
8 Incorporar criteris de sostenibilitat en l’edificació Alta Curt Continuada 3000 

12 Promoure l’ús del transport públic Alta Curt Continuada 600 

10 Reducció del consum energètic de l’enllumenat 
públic Mitjana Curt Continuada - 

11 Reduir el nivell de soroll del C/ Major Mitjana Llarg Puntual - 

9 Reutilització d’aigua en el reg de parcs i jardins 
municipals Baixa Llarg Continuada - 

 

B Valorització, conservació i recuperació del patrimoni natural 

III Conservació i Gestió del medi natural 
 Actuacions Prioritat Termini Periodicitat Cost (€) 

14 Aplicació de les mesures de prevenció d’incendis 
forestals Alta Curt Puntual 12000 

19 Manteniment de les línies elèctriques d’alta tensió Alta Curt Puntual 0 

16 Realització d’un projecte de minimització de l’efecte 
barrera de les infrastructures lineals i transversals Alta Mig Puntual 11700 

13 Estudi i proposta de millora dels usos periurbans Mitjana Curt Puntual - 

15 Elaboració d’un catàleg d’arbres monumentals i 
d’interès local Baixa Llarg Puntual 6000 

17 Elaboració del catàleg del patrimoni faunístic Baixa Llarg Continuada 14900 

18 Realització d’un projecte de gestió i maneig de la 
fauna vinculada a l’activitat humana Baixa Llarg Puntual 1200 

IV Protecció i Gestió dels ambients lligats al medi fluvial 

20 Redacció del projecte de recuperació de les lleres i 
les vores dels cursos fluvials Alta Mig Puntual 1600/ 

100ml 

21 Realització d’un projecte de gestió i qualitat dels 
recursos hídrics del municipi Mitjana Mig Anual - 

23 Millora i catalogació de la xarxa de rec Mitjana Mig Puntual 11000 

22 Avaluació de l’impacte de les rescloses i elaboració 
dels projectes de correcció Mitjana Llarg Puntual 10900 
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C Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i sostenible 

V Potenciació de l'economica local 
 Actuacions Prioritat Termini Periodicitat Cost (€) 
24 Realitzar un programa de promoció econòmica Alta Mig Continuada 6000 

25 Estudiar la viabilitat de crear una associació que 
agrupi els diferents sectors econòmics Baixa Mig Puntual 2000 

VI Potenciació del teixit social 

26 Promocionar l’habitatge públic i/o més assequible i 
l’habitatge de lloguer Alta Curt Continuada 600 

29 Promoure la protecció de la salut i la protecció 
social Alta Curt Continuada 3000 

28 Impulsar actuacions de cooperació i solidaritat 
global Alta Mig Continuada - 

27 Realitzar un pla d'infraestructures i equipaments 
municipals Mitjana Curt Puntual 5000 

VII Valorització del patrimoni històric-cultural 

30 Realitzar un projecte de restauració i valorització 
del patrimoni històric-arqueològic Baixa Llarg Continuada 18000 

 

D Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de sostenibilitat 

VIII Control ambiental de les activitats 
 Actuacions Prioritat Termini Periodicitat Cost (€) 
31 Fer un cens d’activitats del municipi Alta Curt cada 5 anys 12000 

32 Seguiment i control dels residus agrícoles-
ramaders Alta Mig Anual 4000 

33 Seguiment i control dels abocaments d’aigües 
residuals Alta Mig Anual 2000 

34 Creació i aprovació d’una ordenança per a la gestió 
dels residus de la construcció Mitjana Mig Puntual 600 

IX Millora de la gestió de l'aigua 
35 Optimització de l’aigua abastada Alta Curt Continuada 18000 

37 Realitzar un inventari complet de tots els pous del 
municipi Alta Curt Puntual 6000 

39 Seguiment i control de la posada en funcionament 
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Alta Curt Puntual - 

42 Realitzar un cens de fosses sèptiques al municipi Alta Curt Puntual 9000 
38 Reforma del sistema tarifari de l’aigua Mitjana Mig Puntual 9000 

36 Creació de dipòsits de reserva d’aigua en els nuclis 
no connectats a la xarxa d’abastament Mitjana Llarg Puntual - 

40 Desconnexió dels diversos sistemes de rec privats 
presents al nucli de Bescanó Baixa Llarg Puntual - 

41 Estudi per a una xarxa separativa d’aigües pluvials 
i residuals Baixa Llarg Puntual 18000 

X Millora de la gestió de residus 

43 Implantació de la recollida selectiva de matèria 
orgànica a tots els nuclis de Bescanó Alta Curt Puntual - 

44 
Substitució del servei de recollida de voluminosos 
dels contenidors a la recollida domiciliària 
d’aquests 

Alta Curt Puntual 1200 

45 Realització d’una campanya de compostatge 
casolà Baixa Llarg Puntual 3000 

46 Implantació de recollides selectives a grans 
generadors Baixa Llarg Puntual - 
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E Ambientalització de l'organització i gestió municipal 

XI Control i gestió ambiental municipal 
 Actuacions Prioritat Termini Periodicitat Cost (€) 

47 Aplicar un programa informàtic del control de la 
despesa energètica municipal Alta Curt Continuada 1800 

48 Control dels consums municipals d’aigua Alta Curt Puntual 500 

49 Creació d’una base de dades de gestió ambiental 
municipal Mitjana Mig Continuada 6000 

50 Elaboració d’un cens de les despeses 
mediambientals de l’Ajuntament Baixa Mig Continuada 600 

XII Ambientalització dels serveis municipals 

54 Establir un protocol sobre els criteris ambientals a 
seguir en les compres de l’Ajuntament Alta Curt Puntual 1000 

53 L’Ajuntament ha de ser un exemple de bones 
pràctiques ambientals  Alta Curt Continuada 1200 

52 Continuar l’estudi i instal·lació de plaques solars en 
els nous edificis municipals Alta Llarg Puntual 3000 

51 Aplicar mesures d’estalvi en les dependències i 
serveis municipals Mitjana Mig Continuada 3000 

 

F Informació, educació i participació ciutadana 

XIII Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i la pedagogia participativa 
 Actuacions Prioritat Termini Periodicitat Cost (€) 

55 Creació d’un fòrum permanent de participació 
ciutadana Alta Curt Continuada 300 

XIV Promoure el coneixement i respecte pel patrimoni i la natura 

56 Promoure itineraris i activitats de descoberta de 
l’entorn natural Mitjana Llarg Continuada 6000 

57 Fer el disseny i la redacció d’un tríptic o fulletó amb 
un itinerari del patrimoni natural, cultural i històric Baixa Llarg Puntual 5000 

XV Conscienciació i educació ambiental 

58 Fomentar un programa d’educació ambiental a 
l’escola Alta Mig Continuada 1000 

60 Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental als ciutadans  Alta Llarg Continuada 1200 

61 
Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental entre el personal de l’Ajuntament i les 
dependències municipals 

Mitjana Curt Continuada 600 

59 
Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental als diferents sectors econòmics del 
municipi  

Mitjana Llarg Continuada 1200 
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6. Pla de seguiment 
6.1. Objectius i metodologia 

Aquest document agrupa un conjunt de mecanismes i eines per a realitzar el 
monitoratge del procés d’aplicació del Pla d’Acció. 

Aquest document ha de preveure els mecanismes que permetin revisar els continguts 
del Pla d’Acció, per comprovar que les accions plantejades s’estan duent a terme. 

Així doncs, l’objectiu del document d’indicadors és l’avaluació periòdica de les 
actuacions que es realitzin en funció del que es contemplarà en el Pla d’Acció 
Ambiental de l’Agenda 21 Local. 

Els indicadors hauran de realitzar-se amb una certa tolerància, en relació a situacions 
externes que poden influir sobre algunes de les actuacions previstes, com per 
exemple, el temps transcorregut, el marc financer local, autonòmic, estatal i europeu. 

La finalitat del present apartat és proposar una metodologia i programació de les 
etapes necessàries per a portar a terme la maduresa del Pla d’Acció Ambiental que es 
proposarà a l’Agenda 21 local. Es proposa el desenvolupament d’aquest document 
d’acord amb els següents aspectes:  

- Tècnics: destinats a aportar informació als tècnics municipals. Aporta un conjunt 
de procediments que permeten obtenir informació de caire tècnic sobre l’evolució 
de les accions previstes i la situació ambiental del municipi. 

- De comunicació: permet als ciutadans fer un seguiment del procés d’aplicació de 
les actuacions del PALS de Bescanó. 
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6.2. Definició del sistema d’indicadors 
Els indicadors ambientals són paràmetres capaços de donar una informació que 
permet seguir l’evolució dels elements claus en el marc de la sostenibilitat. 

Un indicador ambiental és aquell paràmetre o factor que permet conèixer de manera 
ràpida i precisa l’estat en què es troba una determinada situació en un lloc i en un 
temps concret. Un conjunt d’indicadors, doncs, faran conèixer la condició de sengles 
situacions ambientals les quals, per extensió, poden apuntar l’estat global del medi 
ambient en aquell context que s’analitzi. 

De manera específica, els indicadors ambientals aplicats als principis de la 
sostenibilitat han de portar a conèixer l’ajustament dels programes implementats als 
objectius finals que es persegueixen. O dit en altres paraules, contrastar l’efectivitat de 
les polítiques i actuacions endegades vers la consecució de l’ideari establert per 
l’Agenda 21 local.  

Atès que els indicadors de sostenibilitat són eines d’avaluació, caldrà doncs que 
reuneixin un seguit de condicionants i característiques:  

1a. Que siguin fàcilment mesurables, de manera que qualsevol comunitat i/o 
organisme pugui efectuar l’examen amb una certa immediatesa i sense excessives 
complicacions de caràcter tècnic. 

2a. Que siguin pràctics i comprensibles, a fi i efecte que assoleixin de forma efectiva 
el paper d’eines d’informació pública. La seva interpretació ha de ser rellevant tant 
per les classes dirigents, els quadres tècnics i la ciutadania en general. 

3a. Que siguin descriptius i integrin el màxim nombre d’entrades, per tal que en un 
mateix indicador s’hi vegin reflectits com més aspectes ambientals millor, ja sigui 
directament o bé de manera indirecta. 

Els indicadors han de complir una sèrie de requisits per dotar al sistema de la major 
qualitat estadística possible. Aquests requisits són: 

• MESURABLE: que es pugui sintetitzar en una unitat de mesura 

• FÀCIL D’OBTENIR: factible d’obtenir per al seu ús, ateses les limitacions temporals 
i financeres. 

• SENSIBLE ALS CANVIS AMBIENTALS: ha d’assenyalar els canvis de tendència 
en el medi o en les activitats humanes relacionades amb aquest. 

• DE FÀCIL INTERPRETACIÓ: indicador senzill i clar. Ha de poder ser entenedor 
per tal de comunicar-ho a la població. 

• DE FÀCIL UTILITZACIÓ: ha de permetre que la seva utilització no sigui complexa i 
per tant capaç de proporcionar una visió ràpida de la situació ambiental del 
municipi. 

 

L’existència dels indicadors ambientals i el seu ús com a instruments de control i 
avaluació ha de permetre, a banda d’efectuar un seguiment del grau d’ajust del Pla 
d’Acció que s’estableixi, comparar experiències entre diferents comunitats i facilitar 
l’assistència mútua. 
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El Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de PALS contempla la 
determinació de fins a 19 indicadors ambientals. Cadascun dels indicadors escollits es 
desenvoluparà en format de fitxa amb el següent contingut: 

- Aspecte: aspecte o tema tractat. 

- Indicador: s’expressa l’enunciat de l’indicador. 

- Definició: es concreta què reflecteix l’indicador o l’objectiu del mateix. 

- Tipus: es classifica segons el model PER (Pressió-Estat-Resposta), proposat 
per Environment Canada i OCDE (Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmic). Els indicadors de Pressió descriuen les 
repercussions de les activitats que directa o indirectament afecten al medi. Els 
indicadors d’Estat mostren la situació actual i evolució mediambiental del 
municipi. Els indicadors de resposta mesuren les accions realitzades per fer 
front a les situacions detectades. 

- Unitats: indica les unitats amb que es mesura l’indicador. 

- Mètode de càlcul: s’especifica la fórmula per calcular l’indicador o el procés 
per aconseguir les dades. 

- Valor actual: valor en el moment en què s’ha realitzat l’auditoria o segons les 
darreres dades disponibles. 

- Obtenció: es precisen com i a on s’han d’obtenir les dades. 

- Tendència: s’exposa com hauria de canviar l’indicador i cap a on hauria de 
tendir (augment, disminució o estabilitat). 

- Observacions: s’especifiquen alguns comentaris necessaris sobre la 
interpretació posterior de l’indicador. 

 

Els indicadors generals, establerts per la Diputació de Girona, els quals serveixen de 
pauta per a tots els municipis de la comarques gironines, són els següents: 

Aspectes ambientals 

1. Ús de l’aigua 
2. La gestió de residus 
3. L’eficiència en la utilització de l’energia 
4. La mobilitat 
5. L’ús del territori i els seu grau de protecció específica 
6. La biodiversitat 

 
Aspectes socials 

7. Grau de compacitat urbana 
8. Grau d’ocupació de l'habitatge 
9. Índex d’envelliment de la població 
10. Grau de formació de la població 
11. Taxa de mortalitat 
12. Equipaments assistencials per a la gent gran 
13. Grau d’associacionisme local 
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Aspectes econòmics 

14. Dependència econòmica exterior 
15. Vulnerabilitat econòmica del municipi 
16. Proximitat de l'oferta comercial 
17. Taxa d’atur 
18. Qualitat ambiental de les activitats econòmiques 
19. Despesa municipal en matèria de sostenibilitat 
 

A més, pel municipi de Bescanó, es calcularan uns indicadors addicionals que 
permetin descriure aspectes específics: 

 

Aspectes ambientals 

1. Índex de saturació del sòl 
2. Índex de saturació del sòl urbà 
3. Espais lliures 
4. Índex de motorització 

 
Aspectes socials 

5. Densitat urbana 
6. Immigració 

 
Aspectes econòmics 

7. Explotacions agro-ramaderes 
8. Ambientalització de les empreses 

 

Per últim, el pla de seguiment preveurà la participació ciutadana en el procés 
d’execució del PALS, que tal com s’ha comentat en l’apartat de participació ciutadana, 
consistirà principalment en la continuïtat de les comissions municipals. Així mateix, 
també serà bo publicar periòdicament el seguiment de l’aplicació del PALS, així com 
fer jornades de participació ciutadana. 
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6.3. Indicadors  

Per al municipi de Bescanó, s’han proposat un total de 27 indicadors, dels quals els 19 
primers són comuns a tots els municipis de Girona. 

En la següent taula s’enumeren tots els indicadors.  

Taula 1: Proposta d’Indicadors de Sostenibilitat 

Comuns a les comarques gironines 
Aspecte Indicador 

Ús de l’aigua 1. Racionalització i qualitat de l’aigua 
Gestió de residus 2. Producció neta de residus 
Eficiència en la utilització 
de l’energia 3. Consum net d’energia 

Mobilitat 4. Dependència de l’automòbil 
Ús del territori i grau de 
protecció específica 5. Sòls de sostenibilitat garantida 

Aspectes 
ambientals 

Biodiversitat 6. Diversitat bioestructural 
7. Grau de compacitat urbana 

Pressió urbanística 
8. Grau d’ocupació de l'habitatge 

Estructura de la població 9. Índex d’envelliment de la població 
Educació 10. Grau de formació de la població 
Qualitat de vida 11. Taxa de mortalitat 

Equipaments 12. Equipaments assistencials per a la 
gent gran 

Aspectes 
socials 

Activitat associativa 13. Grau d’associacionisme local 
Autosuficiència 14. Dependència econòmica exterior 
Sectors d’activitat 15. Vulnerabilitat econòmica del municipi 
Activitat comercial 16. Proximitat de l'oferta comercial 
Població ocupada 17. Taxa d’atur 
Sostenibilitat a les 
empreses 

18. Qualitat ambiental de les activitats 
econòmiques 

Aspectes 
econòmics 

Ambientalització municipal 19. Despesa municipal en matèria de 
sostenibilitat 

Específics de Bescanó 
20. Índex de saturació del sòl 
21. Índex de saturació del sòl urbà Pressió urbanística 
22. Espais lliures 

Mobilitat 23. Índex de motorització 

Aspectes 
ambientals 

Gestió de residus 24. Valorització en origen dels residus 
municipals 

25. Densitat urbana 
Compacitat 

26. Habitatges buits Aspectes 
socials 

Flux de població 27. Immigració 
Aspectes 
econòmics Superfície agrària 28. Explotacions agro-ramaderes 

 

A continuació, hi ha una fitxa per a cada indicador en la qual es descriuen totes les 
característiques de cada un dels indicadors proposats. 
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6.3.1. Indicadors comuns pels municipis de les comarques gironines 

Aspectes ambientals 

Aspecte: Ús de l’aigua 
 

INDICADOR: 1. Racionalització i qualitat de l’aigua 

Definició: 

L’indicador que es proposa ha de valorar, per una part, el consum d’aigua que es produeix en el 
municipi atenent criteris de racionalització de la despesa, i per una altra part, l’efectiva qualitat 
de les aigües en la xarxa de drenatge del municipi. Per això hom considerarà la utilització 
d’índexs biològics, els quals informen de la situació tant momentània -aquest és el cas dels 
índexs físico-químics més estandaritzats- com de les condicions del corrent temps abans que 
s’hagi efectuat el mostreig. 

Tipus Pressió 

Unitats Adimensional 

Mètode de càlcul 

(1) Té el seu límit mínim en els 150 l/hab·dia. 

(2) Hom establirà un índex per cadascuna de les conques, mesurat en 
el seu tram final a la sortida del municipi i en el curs principal. 

On A = 0,1 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m 
d’alçada, A = 0,12 si se situen entre els 100 m i els 600 m, i A = 0,14 si 
es troben per sobre dels 600 m.  

Valor actual Es desconeix  

Periodicitat Cada 3 anys 

Obtenció PRODAISA 

Tendència Augment 

Observacions Uns valors alts d’aquest indicador ens donaran a entendre consums 
racionals d’aigua i, alhora, estats dels sistemes fluvials poc o molt 
sanejats i amb comunitats biològiques ben estructurades. Tanmateix, 
un índex baix significarà despeses d’aigua no adequades i cabals als 
corrents d’aigua pol·luids o de poca qualitat. 

Al municipi hi ha ubicada una estació de control de les aigües 
superficials de l’ACA i l’índex biològic mesurat és el BMWPC. No s’ha 
pogut calcular l’índex BILL.  

De totes maneres, s’ha calculat la primera part de l’equació que fa 
referència a la quantitat d’aigua consumida i que és de -168 l/hab·dia.  

En quan a la qualitat de l’aigua, d’acord amb l’índex ISQA es considera 
bona i segons l’índex biològic BMWPC, les aigües són netes. 

Racionalització 
i qualitat aigua ( )

A
conquesnúm

índexBILL

diahabaigual ../.250

)2(

)1(

∑
+−=
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Aspecte: Gestió de residus 
 

INDICADOR: 2. Producció neta de residus 

Definició: 

L’objectiu d’aquest indicador és avaluar la producció final ponderada neta de residus domèstics 
per habitant. Per això es proposa un indicador basat en la composició mitja del residu municipal 
de Catalunya i els objectius de reciclatge del Programa de Gestió de Residus Municipals 
(PGRM). 

Tipus Resposta 

Unitats Kg/hab.any 

Mètode de càlcul  

 

 

on, per a l’any 2003 tenim, 

B= producció bruta de residus = 1.805.130 Kg/any 

R= objectiu a assolir segons PGRM = 0,60 (marca com a objectiu un 60% de 
valorització per a l’any 2006) 

E= fracció efectivament reciclada = 0,11 (11,18%) 

F= fracció no recuperada = 0,88 (88,82%) 

P= població de fet ponderada = 3.534 hab. 

Valor actual 400,05 Kg/hab.any (Any 2003) 

Periodicitat Cada 2 anys 

Obtenció Agència de Residus de Catalunya, Consell Comarcal del Gironès  

Tendència Disminució 

Observacions Un valor elevat de l’indicador (proper a 500) significarà baixes taxes de 
reciclatge, és a dir, producció unitària de residus poc conformes amb 
els objectius del PGRM.  

Com més baix sigui el valor, més elevada serà la taxa d’aprofitament. 
L’indicador en aquest punt valora de la mateixa manera el residu no 
produït (minimització) que el produït i reaprofitat.  

Com s’observa, el valor actual s’acosta molt a 500 i s’allunya per tant 
dels objectius del PGRM. 

[ ]
P

FRERBresidusdenetaoducció ×−+−
×=

)1()(Pr
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Aspecte: Eficiència en la utilització de l’energia 
 

INDICADOR: 3. Consum net d’energia 

Definició: 

Aquest indicador pretén avaluar de forma senzilla el consum energètic de la població i la 
proporció en que aquest consum té naturalesa renovable. Per això es proposa un indicador 
composat per dos termes ponderats: el consum unitari d’energia i la fracció d’energia renovable 
utilitzada. 

Tipus Resposta 

Unitats Tep/hab.any 

Mètode de càlcul Consum net d’energia = X·(1-Y) 

On Y és la fracció d’energia renovable utilitzada, que es considera menor d’un 
0,001 (0,1%). 

ponderadafetdepoblació
gaspetroliderivatselectricaenergiaX ++

=  

Valor actual 1,95 teps/hab.any (any 2003) 

Periodicitat Cada 2 anys 

Obtenció Fecsa-Endesa, GAS NATURAL SDG, S.A., A. Adrià Gas Butà (pel 
subministre de GLP) i Institut Català de l’Energia. 

Tendència Disminució 

Observacions Els valors alts indiquen consums bruts d’energia no renovable més 
elevats, tant si es poden imputar a minsos consums absoluts com si és 
per una major quota d’energia renovable utilitzada.  

Contràriament, els valors baixos significaran estalvi net o bé increment 
de la taxa d’energia renovable utilitzada. En qualsevol dels casos es 
tractarà, en definitiva, de consums menys òptims d’energia no 
renovable. 
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Aspecte: Mobilitat 
 

INDICADOR: 4. Dependència de l’automòbil 

Definició: 

Es proposa un indicador el qual, centrat en l’automòbil, expliqui el grau d’ús que se’n fa i ho 
contrasti amb altres sistemes de desplaçament alternatius.  

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100' ×=

srecorreguttotalskm
automòbilensrecorregutkmautomòbilldeaDependènci  

Valor actual 88,4 % 

Periodicitat Cada 3 anys 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions Un valor baix de l’indicador (proper a 0) representarà poc ús de 
l’automòbil, mentre que un valor elevat (proper a 100) significarà una 
elevada dependència de l’automòbil per a les necessitats de mobilitat. 
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Aspecte: Ús del territori i grau de protecció específica 
 

INDICADOR: 5. Sòls de sostenibilitat garantida 

Definició: 
Aquest indicador pretén avaluar el sòl que s’ajusta als següents condicionants: 

1. Manté la qualificació de no urbanitzable. 
2. Acull ecosistemes naturals, espais forestals, de naturalesa agrícola o d’estructuració 

típicament rural. 
3. Regula de forma específica els seus usos, de manera que no hi permet més activitats que 

les derivades de les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes no intensives, així com 
altres vinculades amb l’explotació dels recursos, sempre però amb les degudes garanties 
de preservació del medi ambient i de restitució de l’entorn i els valors naturals 
previsiblement afectats. 

4. No contempla la implantació d’activitats extractives, equipaments, complexos lúdics i 
instal·lacions esportives que comportin volums edificats i modificacions substancials de la 
coberta vegetal. 

Els espais del territori que compleixin aquestes característiques es consideraran sòls al marge 
de processos de degradació i canvi d’ús de cicle llarg. En aquest sentit, doncs, es tractarà de 
zones en les que de manera explícita o tàcita s’hi reconeix el seu valor agrícola, forestal, 
ramader, paisatgístic o natural, les quals han de mantenir com a mínim l’estat que presentaven 
en el moment de la seva catalogació. 
Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
.sup

.sup
municipideltotal

establertsntscondicionaaajustable
garantidaitatsostenibildeSòls =  

Valor actual 92 % (any 2003) 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Disminució 

Observacions Un alt percentatge de sòl de sostenibilitat garantida significarà que ens 
trobem en un municipi que concentra el fet urbà en bé del manteniment 
de la qualitat paisatgística del conjunt del territori i de la preservació 
dels valors inherents al sòl no urbanitzable. Entre els aspectes positius 
a destacar hi trobem la protecció dels ecosistemes naturals, la posada 
en valor del sòl agrícola i forestal, l’establiment de franges de connexió 
biològica, la consideració dels espais lliures i no urbanitzats com a 
elements claus en l’oferta de lleure i descans del conjunt de la població, 
el control dels moviments especulatius, la racional ordenació del 
territori o la prevalença dels interessos públics, entre molts altres. 

Contràriament, una baixa significació d’aquest paràmetre ens indicarà 
un creixement dispers i en taca d’oli, riscos derivats de la fragmentació 
de l’hàbitat, perill de degradació paisatgística, existència de sòl a 
l’expectativa dels moviments econòmics, decrement de la biodiversitat i 
privatització i deteriorament dels contextos escènics tradicionals com a 
part insubstituïble de l’imaginari i el patrimoni col·lectiu. 
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Aspecte: Biodiversitat 
 

INDICADOR: 6. Diversitat bioestructural 

Definició: 

L’indicador que es planteja pretén utilitzar les espècies testimoni (bioindicadors) a fi i efecte de 
conèixer la qualitat general dels ecosistemes (i conseqüentment també, del territori). Tant 
aquesta qualitat ambiental com la mateixa absència o presència del bioindicador ens donaran 
doncs una mesura relativa de la biodiversitat de l’àrea que s’avalua. 

Atesos els objectius que es persegueixen i el seu context d’aplicació, hom ha cregut convenient 
fixar com a grup (tàxon) bàsic de contrast el de les aus.  

Malgrat que les aus es converteixen en el principal grup indicador que s’utilitza, en situacions 
concretes i per determinats hàbitats s’introduiran també alguns representants de la classe dels 
amfibis, els peixos i els mamífers (igualment fàcils d’identificar i amb unes bones capacitats per 
reflexar l’estat del medi i de les comunitats associades). 

Tipus Resposta 

Unitats Adimensional 

Mètode de càlcul 
)3(

)2(

)1(

)1(

.
.

.
.

hàbitatstotalnúm
tsrepresentahàbitatsnúm

esrelacionadespèciesnúm
eslocalitzadespèciesnúmuralbioestructDiversitat +==

 
Només en els hàbitats representats al municipi. 
(1)  Hàbitats representats al municipi. 
(2)  Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines. 
 

Valor actual Es desconeix  

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions Una alta afinitat per aquest índex significarà que el municipi manté 
espècies indicadores de bona estructuració en els diferents hàbitats 
representats. Tot i que no necessàriament, també pot comportar 
l’existència d’un territori prou diversificat en allò que fa als principals 
ambients naturals que s’exemplifiquen en el conjunt de les nostres 
comarques. 

De manera genèrica, caldrà deduir una baixa pressió antròpica damunt 
els ecosistemes o bé una bona integració de les activitats humanes en 
el seu entorn natural. 

De forma contrària, una baixa biodiversitat estructural comportarà 
l’existència de territoris molt homogeneïtzats des del punt de vista 
ambiental i/o una important afectació de l’activitat antròpica en els 
ecosistemes, fet que es traduirà a l’ensems en una vanalització de les 
seves comunitats biològiques. 

No es disposa d’un catàleg faunístic que permeti calcular l’indicador.  
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Aspectes socials 

 

Aspecte: Pressió urbanística 
 

INDICADOR: 7. Grau de compacitat urbana 

Definició:  

Una ciutat poc diversa, difusa - que ocupa molt espai -, amb usos molt separats consumeix 
molta energia i recursos en la mobilitat, i en les necessitats de proveïment i relacions socials 
(treball, formació, lleure). En canvi, una ciutat compacta barreja els usos de residència, treball, 
lleure, comerç, etc., cosa que redueix els desplaçaments i facilita les relacions socials. Aquest 
indicador permet una aproximació al grau de compacitat urbana a partir de l'evolució de la 
densitat neta d'habitatges. La densitat neta reflexa el nombre d'habitatges per hectàrea de sòl 
urbà (descomptant la superfície de sòl industrial i el sòl ocupat per vies de comunicació). 

Tipus Pressió 

Unitats Habitatges/hectàrea 

Mètode de càlcul 
urbàsòldeHectàrees

habitatgesNúmurbanacompacitatdeGrau .
=  

Valor actual 1382/121,9=11,34 habitatges/hectàrea (Any 2003) 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions Segons el barem de la Diputació de Girona, que considera que 
l'indicador hauria d'estar entre els 30 i els 100 habitatges/hectàrea. 
Aquest resultat és degut a que el terme municipal està format per 4 
pobles de reduït tamany i per urbanitzacions. 
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Aspecte: Pressió urbanística 
 

INDICADOR: 8. Grau d’ocupació de l’habitatge 

Definició:  

Aquest indicador avalua el nombre d'habitatges que es troben ocupats (habitatges de primera 
residència) respecte el total d'habitatges del municipi, fet que ens permet caracteritzar la vitalitat 
i sentit de pertinença dels ciutadans al municipi. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
'.

.''
habitatgesdtotalNúm

ocupatshabitatgesNúmhabitatgeldeocupaciódGrau =  

Valor actual 1145,68/1382*100 =82’9% (Any 2003) 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Cens d'habitatges de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions Un nombre elevat d'habitatges vacants (desocupats i/o de segona 
residència) pot indicar una baixa cohesió social i l'existència de zones 
urbanes degradades. Bescanó, pel fet de tractar-se d’un municipi no 
turístic, el percentatge d’ocupació de l’habitatge és elevat. 

 
 
 

Aspecte: Estructura de la població 
 

INDICADOR: 9. Índex d’envelliment de la població 

Definició:  

Aquest indicador avalua el grau amb que una comunitat local envelleix, calculant la proporció 
entre el nombre de persones grans (65 anys i més) i el nombre de nens o adolescents (joves de 
menys de 15 anys). 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
15.

65.lim'
anysdemenysdepersonesdeNúm

mésianysdepersonesdeNúmentenveldÍndex =  

Valor actual 587/489 *100=120,04% (Any 2001, IDESCAT) 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Padró municipal 

Tendència Disminució 

Observacions El nombre de persones de més de 65 anys és elevat tot i que la 
població de menys 10 anys ha augmentat substancialment. 
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Aspecte: Educació 
 

INDICADOR: 10. Grau de formació de la població 

Definició: 

L’indicador calcula el percentatge de població major de 16 anys que disposa dels estudis 
obligatoris acabats. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
16

sup
anysdemajorPoblació

eriorsimitjansestudisambPoblaciópoblacióladeformaciódeGrau =  

Valor actual 1943/ 2694 *100= 72,12% (any 2001) 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions Aquest indicador té en compte la població amb estudis de ESO, EGB, 
batxillerat, FP, batxillerat superior i estudis universitaris. 

 
 
 

Aspecte: Qualitat de vida 
 

INDICADOR: 11. Taxa de mortalitat 

Definició: 

L’objectiu de l’indicador és conèixer el nombre de defuncions per 1000 habitants 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 1000*
tan.

.
tshabiNúm

defuncionsdeNúmmortalitatdeTaxa =  

Valor actual 9,05% (Any 2003) 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 



PALS de Bescanó Pla d’Acció Local 
 

DEPLAN Pla de seguiment / 95 
 

 
Aspecte: Equipaments 
 

INDICADOR: 12. Equipaments assistencials per a la gent gran 

Definició: 

L’objectiu de l’indicador és avaluar els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, 
a partir de calcular l'oferta de places respecte a la població de més de 65 anys. 

Tipus Resposta 

Unitats Adimensional 

Mètode de càlcul 100*
65

.
anysdemajorPoblació

grangentlaperdiadeilsresidenciacentresenplacesdeNúm
lsexistenciasEquipament =

 

Valor actual Places Sta. Anna/612 * 100 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions - 
 
 
 

Aspecte: Activitat associativa 
 

INDICADOR: 13. Grau d’associacionisme local 

Definició: 

Aquest indicador mesura l’activitat associativa del municipi en funció del nombre d’associacions 
en el municipi per cada 1000 habitants.  

Tipus Estat 

Unitats Adimensional 

Mètode de càlcul 1000*
tan.

.
tshabiNúm
nsassociacioNúmlocalnismeassociacioGrau =  

Valor actual (39/3534)*1000=11,04 

Periodicitat Trianual 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions Aquest indicador pot ser també una mesura del grau de cohesió i 
d’implicació de la població en aquells assumptes de caire municipal. 
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Aspectes econòmics 

 

Aspecte: Autosuficiència 
 

INDICADOR: 14. Dependència econòmica exterior 

Definició: 

L’objecte d’aquest indicador és avaluar el grau de dependència exterior per raons de treball. 
Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així com la fortalesa de 
l'economia local. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
ocupadaresidentPoblació

municipialtreballaqueocupadaPoblacióexterioreconòmicaaDependènci =  

Valor actual Pob. Ocupada que treballa a Bescanó /1657 (Any 2001) *100 

Periodicitat Anual 

Obtenció Padró municipal o Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions - 
 
 
 

Aspecte: Sectors d’activitat 
 

INDICADOR: 15. Vulnerabilitat econòmica del municipi 

Definició: 

Aquest indicador mesura la concentració de l'ocupació segons sectors d'activitat. La diversitat 
econòmica local es pot considerar un aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja que permet 
reduir el risc econòmic de dependre d'un únic sector d'activitat i genera estabilitat econòmica a 
mig i llarg termini. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul Vulnerabilitat econòmica del municipi = Percentatge de població 
ocupada per sectors 

Valor actual Agricultura-ramaderia: 3,4% 
Indústria: 16,2% 
Construcció: 9,6% 
Comerç al menor: 15,2% 
Serveis: 55,6% 
(Any 2004) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Ajuntament de Bescanó (IAE) 

Tendència Equilibri entre sectors 
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Observacions El sector dels serveis és el principal sector econòmic del municipi, tal i 
com succeeix en general a la resta de la comarca, tot i que la 
importància del sector secundari és superior a d’altres municipis 
gironins. 

 
 
 

Aspecte: Activitat comercial 

INDICADOR: 16. Proximitat de l’oferta comercial 

Definició: 

Aquest indicador avalua l'oferta local del comerç minorista a partir del nombre d'establiments de 
comerç al detall d'alimentació.  

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*lim'detlim'.'Pr
totalPoblació

entacióadallalentsestabdNúmcomercialofertaldeoximitat =

Valor actual 16 (2002)/ 3420 (Ajuntament) *100= 0,46% 

Periodicitat Bianual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions El fet que un municipi tingui un comerç minorista fort i distribuït pels 
diferents barris urbans, a més de la importància econòmica que això 
representa, suposa que la ciutat té una estructura urbana amb 
diversitat d'usos que permet una bona accessibilitat als comerços, i per 
tant, redueix també els possibles problemes de mobilitat. 

 

Aspecte: Població ocupada 
 

INDICADOR: 17. Taxa d’atur 

Definició: 

Aquest indicador avalua la taxa d'atur segons la població activa i segons la població compresa 
entre 15-64 anys.  

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 

100*
6415

')2('

100*')1('

anysentrePoblació
aturatsdNombreaturdTaxa

activaPoblació
aturatsdNombreaturdTaxa

−
=

=
 

Valor actual Taxa d’atur (1)= 62/1770 *100= 3,5 (Any 2001) 

Taxa d’atur (2)= 62/2183 * 100=2,8 (Any 2001) 

Periodicitat Anual 
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Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions La taxa d'atur sobre la població activa (Taxa d'atur 1), és un indicador 
estandarditzat que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a 
nivell comarcal i de tot Catalunya. La taxa d'atur sobre el total de 
població compresa entre 15-64 anys (Taxa d'atur 2), tot i no ser 
comparatiu en d'altres municipis, dóna una  idea més aproximada de la 
taxa d'atur real del municipi. 

 
 
 
 

Aspecte: Sostenibilitat a les empreses 
 

INDICADOR: 18. Qualitat ambiental de les activitats econòmiques 

Definició: 

Incorporar criteris de sostenibilitat en les activitats econòmiques és un repte que està començant 
a impregnar totes les activitats de la nostra societat. Mitjançant la implantació d'un sistema de 
gestió ambiental o del distintiu de garantia de qualitat ambiental es busca la introducció d'una 
cultura de la gestió ambiental en les nostres activitats econòmiques. Aquest indicador avalua la 
qualitat ambiental de les activitats econòmiques del municipi, a partir del càlcul del nombre 
d'organitzacions que disposen de Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o bé del 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

Tipus Resposta 

Unitats Núm. empreses 

Mètode de càlcul Implantació de sistemes de gestió mediambiental = Nombre 
d'empreses amb sistemes de gestió mediambiental 

Valor actual 0 

Periodicitat Bianual 

Obtenció Departament de Medi Ambient 

Tendència Augment 

Observacions Aquest indicador no té en compte aquelles empreses que tot i haver 
realitzat millores mediambientals no consten en cap registre ja que les 
millores realitzades no han estat verificades per una entitat de control 
acreditada per l’administració. 
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Aspecte: Ambientalització municipal 
 

INDICADOR: 19. Despesa municipal en matèria de sostenibilitat 

Definició: 

Amb aquest indicador es pretén conèixer quina part del pressupost municipal és dedicat a 
actuacions mediambientals. 

Tipus Resposta 

Unitats € 

Mètode de càlcul Despesa municipal en matèria de sostenibilitat = pressupost municipal 
destinat a medi ambient 

Valor actual Es desconeix 

Periodicitat Anual 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions Actualment no es disposa d’aquesta dada però mitjançant la realització 
de l’actuació “Elaboració d’un cens de les despeses mediambientals de 
l’Ajuntament” del pla d’acció es podrà calcular l’indicador i determinar 
quina és la despesa econòmica que es destina als temes 
mediambientals. 
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6.3.2. Indicadors específics de Bescanó 
 

Aspectes ambientals 
 

Aspecte: Pressió urbanística 
 

INDICADOR: 20. Índex de saturació del sòl 

Definició: 

Aquest indicador fa referència al percentatge de sòl urbà i urbanitzable existent en el municipi. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 

100*2

100*
.

1

leurbanitzabiurbàSòl
urbàSòlIS

municipideltotalSuperf
leurbanitzabiurbàSòlIS

=

=
 

Valor actual IS1=8,7 % 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Estabilitat o disminució 

Observacions Com més s’aproxima al 100%, menys sòl urbà i urbanitzable té el 
municipi. 

 

Aspecte: Pressió urbanística 
 

INDICADOR: 21. Índex de saturació del sòl urbà 

Definició: 

Aquest indicador fa referència a la disponibilitat de sòl per urbanitzar. 

 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 

100*2

100*
.

1

leurbanitzabiurbàSòl
urbàSòlIS

municipideltotalSuperf
leurbanitzabiurbàSòlIS

=

=
 

Valor actual IS2=38,6 % 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Estabilitat o disminució 

Observacions Com més s’aproxima al 100%, menys sòl per urbanitzar té el municipi. 
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Aspecte: Urbanització 
 

INDICADOR: 22. Espais lliures 

Definició: 

Aquest indicador calcula la superfície del municipi destinada a l’esbarjo de la població mitjançant 
places, zones enjardinades, etc. aptes per a diverses activitats socials a l'aire lliure, com repòs, 
passeig, esport, etc. 

Tipus Estat 

Unitats Hectàrees 

Mètode de càlcul Nombre d’hectàrees d’espais lliures (a partir de la cartografia) 

Valor actual Es desconeix 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions Mitjançant l’actuació “Inventariar i organitzar la documentació 
relacionada en el planejament i plans derivats” del Pla d’Acció es podrà 
obtenir la informació necessària per calcular l’indicador, doncs es 
crearà un sistema d’informació territorial que permeti el coneixement 
acurat del desenvolupament urbanístic del terme municipal. 

 

Aspecte: Mobilitat 
 

INDICADOR: 23. Índex de motorització 

Definició: 

Permet calcular la relació entre el nombre total de vehicles al municipi i els habitants de dret. 

Tipus Pressió 

Unitats vehicles per 1000 habitants 

Mètode de càlcul Núm. de vehicles / Núm. d’habitants de dret x 1000 

Valor actual 850 vehicles per 1000 habitants 

Periodicitat Anual 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Disminució 

Observacions Quan més elevat és aquest indicador, més elevada és la dependència 
de la població a l’automòbil. 

Mentre que si aquest indicador disminueix, significa que la població 
utilitza el transport públic, la bicicleta o a peu per moure’s i per tant la 
mobilitat és més sostenible. 
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Aspecte: Gestió de residus 
 

INDICADOR: 24. Valorització en origen dels residus municipals 

Definició: 

Calcula el percentatge entre les tones anuals de residus recollits selectivament respecte el total 
de tones de residus generats al municipi. 

L’indicador registra la fracció total de residus sòlids produïts que és reciclada o reutilitzada. 

Amb aquest indicador podrem conèixer quina és la fracció de població activa que utilitza 
correctament els dispositius de recollida selectiva i, a la vegada, si es fa necessària la 
implantació de més campanyes i programes de recollida selectiva al municipi. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul Tn anuals de residus valoritzats / Tn anuals de residus produïts x 100 

Valor actual 11,18 % 

Periodicitat Anual 

Obtenció Consell Comarcal del Gironès 

Tendència Augment 

Observacions Un augment de l’indicador significa una major proporció de residus 
valoritzats i per tant una millor gestió ambiental. Per contra, una 
disminució del mateix representa la poca participació de la ciutadania 
en la segregació dels residus. 
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Aspectes socials 

 

Aspecte: Compacitat 
 

INDICADOR: 25. Densitat urbana 

Definició: 

Aquest indicador permet calcular el nombre d’habitatges principals per hectàrea de sòl urbà. 

Tipus Pressió 

Unitats Habitatges/hectàrea 

Mètode de càlcul 
urbàSòl

principalshabitatgesNúmurbanaDensitat .
=  

Valor actual 9,39 habitatges /ha 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Bescanó 

Tendència Disminució 

Observacions Si el nombre d’habitatges principals és superior a 30, es tracta de sòl 
d’alta densitat. En aquest cas, el valor actual obtingut és inferior a 30, 
per tant es tracta d’un municipi constituït per sòl urbà de baixa densitat. 
El resultat obtingut es deu a que el terme municipal està format per 4 
pobles disseminats i per urbanitzacions. 

 

Aspecte: Compacitat 
 

INDICADOR: 26. Habitatges buits 

Definició: 

Calcula el nombre d’habitatges buits i els abandonats existents al municipi. 

Tipus Estat 

Unitats Habitatges 

Mètode de càlcul Habitatges buits 

Valor actual 160,3 habitatges buits, que representa un 11,6 % (2003) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Anuari social de la Fundació La Caixa 

Tendència Disminució 

Observacions S’ha de fomentar l’ocupació de les vivendes ja existents (en el nucli 
urbà i a les urbanitzacions), per evitar una major ocupació del sòl i 
evitar la pujada de preus. 
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Aspecte: Flux de població 
 

INDICADOR: 27. Immigració 

Definició: 

L’indicador mesura la contribució de la immigració al creixement de la població. 

Tipus Pressió 

Unitats Adimensioanl 

Mètode de càlcul Immigració = Creixement de la població - Natalitat 

Valor actual 106 (període2002-2003, IDESCAT)-48 (Any 2003, IDESCAT)= 58 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Bescanó 

Tendència Estabilització o Disminució 

Observacions - 

 
 

Aspectes econòmics 
 

Aspecte: Superfície agrària 
 

INDICADOR: 28. Explotacions agro-ramaderes 

Definició: 

L’objectiu de l’indicador és conèixer la importància de l’activitat agro-ramadera en l’activitat 
econòmica del municipi. Calcula el nombre d’explotacions agro-ramaderes en funció de la 
superfície agrària en el conjunt del territori de Bescanó. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*exp.
agràriaSuperfície

lotacionsNúmramaderesagronsExplotacio =−  

Valor actual 75 (agro) + 77 (ram) (Any 1999)/ 1399 *100 = 10,86 % (Any 1999) 

Periodicitat Bianual 

Obtenció Cens agrari i Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions La tendència desitjada és a l’augment, doncs en els darrers anys 
l’activitat agrícola i ramadera tendeix a la baixa, no només a Bescanó 
sinó també en el conjunt del territori. Tot i així, cal que es fomenti el 
retorn a pràctiques tradicionals, com el pastoreig o la diversitat de 
cultius propis de la zona, per a la conservació i preservació del territori. 

 
 
 


